
 زا ین ۱

 گرا
۲ ۹ ۱ ۶ 

۴ 4 7 ۱ ۳ ۱ 



 ؟ رب هب ساپس ریاوج

 راظتنا تاظحل رد نا رهت



 یادها مسا رم دادرخ مراهچ بش
 ! دید دنها وخ ار نا ریا یامنیس ناکد ی

 نایروگیرک وک رام : نادرگ راک - (هاتوک) سشتیوشاهزاورد

 : تشهددرا ۱۸ هبنشود

 یردانریما : نادرگراک - (لیوط) قیفر ظفاحادخ
 كنشوه: نادرگ راک -(ءاتوک) ابیز یاهتمیبط نیمزرس « ناریا

 : تشهبدرا ۱۵ هبنشهس

 یمیرکترصن : نادزگراک - (لیوط) یچهکشرد
 تسود یرهاط : نادرگزاک - (هاتوک) نسرلگ

 : تشهسدرا ۲۰ هبنشراهچ

 دروژ نودیرف : نادرگراک - (لیوط) پویا

 یزیورپورخ : نادرگراک - (هانوک) هشیش

 : تشهبدرا ۲۱ هبشجنپ

 ءالعیرون لیعامسا : نادرگراک - (لیوط) رحس كادرم

 یزبورپورسخ : نادرگ راک - (ءاتوک) یغالک هچراپ

 : تشهبدرا ۲۳ هبنش

 یئایمیک دوعص : نادرگراک - (لیوط) لکآشاد
 هاسهرف : نادرگراک - (ءاتوک) یگدنز كي نورییو نورد زا

 یدابآدحم

 : تشهددرا ۳6 هبنشکت

 بیرق روپاش : نادرگراک - (لیوط) وکاک
 یئانیسورسخ : نادرگ راک - (ءاتوک) لاح حرش
 : تشهبدرا ۲۵ هنشود

 یمطافماظن : نادرگراک - (لیوط) ساسق
 یداوجنودیرف - هدازیلقنسح : نادرگراک - (هاتوک) تیفاع

 یاهزوررد هکیئاهملیف «تشاددهاوخ همادا دادرخ ۳ ات اهملیف شیامئو

 : دنتسه اهنیا دشدهاوخ هداد شیامن هدننآ

 : لیوط یاهملیف
 یوسنآ هبلک - (شاتیره ورسخ) كامدآ (یمتاحیلع) لمثاباب

 (یزیورپ ورخ) لپ (یمیرکترسن) للحم (یزاریشدمحا) هناخدور
 یلعدمحم) یلکلا (یرون) دیشر (یدنرز) لکشم رازهو لکشوخ كي
 (یرداقجربا) غادهرقن (یقطنمناما) مرادناژمالغ (یرفمج

 : هاتوک یاهملیف

 (بایط رهجونم) نایدا نیمژرس نناریا (تلاث دیهش بارهس) ایآ
 (یئانیس ورسخ) ناریارد تیروت (بایط رهچونم) عماج دجم

۳۳ 

 یامههیا (یئاتسور دواد) كرزپاباب (یصوصعم رضسایلع) رابرتعک

 (ادضهد دومجم) یتیمعز

 (ملیف ۱۵ نسزا هدش باختنا) یرتمیلبم ۸ یاهملیف

 شیارگ (دنمهرف م . ش) !اروشاع (یدیمح دیمصلادیع) رابلوک

 هنایپ (یدیمح هیصلادع) هقیتع (نافوط - ناینادونک دالج)

 (رفیحسصق) ثنس (یفیرش) ۱ یسراه ملیف (یفوئر دومحع) لیف «پسا

 (یدیمح) یک نهد

 : دنتخاون ارام تالجمو اههمانزور نیا هتشذگ هتنح رد

 یسودرف (رابود) ناگ دنبآ (رابود) ناهیک (رابود) تاعالطا

 --اریادیما - تسموئنوکا نارهت - هتفه نیا یاههلجمو (رابود)

 باتفآ و لانروز نارهت همانزور نینچمهو زورماحبس - ناناوجخاک
 قرش

 زین «رسنه و كنهرف ترازو* ساپس هراونشج نیمراهچ رد ۵

 ملیف نادنمرثه یاکیدنس و ناریایلم ملیف میانس هبداحتارب ءوالع

 دهاوخ هدنیامن ؛ساپس یئارجا هتیمکو نارواد تثیهرد .ینارپا
 . تشاد

 «روپیرمارهب» نارواد تثیهرد ۰ رنهو كنهرف ترازو یفرعمب
 . تشاددنهاوخ روشح «یدیحوت» یثارجا هتیمک ردو

 دیدن اک هک نادنمرنه زا یخرب باختا اب سابس یئارجا هتینک 8
 لتح رد زئاوج یادها نیرمت لوفش . دنشابیمن هژیاج تایرد

 دنشابیم .لاتتنیتنک رتنیا

 دنکشاتلاویتف رد دنتشاد دسق هک ینادنمرنه ؛ عالطا رارقب

 یرازگ رب اب ؛ لاویتف شیاکگ ندوپ نامزمح تهج هپ «دننک تکرش
 . دنتخادنا ریخأتهپزور ود ار ناشرفس « ساپس مسارم

 ءراونشج نیمرامچ» فارطا رد رتلماک و دیدج یاهربخ
 . دینک هعلاطم تاحفص نیمهرد ؛ هدنیآ هتفهار «ساپس



 «للحما» ملف رطاخب دز هتسی ره نی رتهپ «نریا» 3

 سام دمپ هتشذگ تح 9

 تهجح هنحح مودنا ری رزاع زا هاست

 هب رثعع دی :ملیف نا دنناوخ

1 
 نیمراهچ یرارت رب تساسپ ره

 تدع؛سابس یئامنیس هراونشج هرود

 تثیه و دیدرگ یطقنح «دش نییعت

 اپ سپ هنیسر یاههعان یسررب

 نیا رد یربیضت و حرش هنوک ره

 تمیه هلچ تروص جردپ هررع

 هدش زاغآ هرود نیمراهچ یرازگر پ
 مودوتس هبنشحب تقو رخآ دوب
 نایاب دوخ راکب ءام تشهبندرا

 تسج هک یاهماننیلوا . داد

 یادرفدیسر ته تسنب مودنارفر

 زاغآ مالعا و رهوبلیف هلجم راثتنا

 نییعتتدم یط ردو دوب مودنارفر
 تهج هیان ۲۳۵۵۳ - اءوبجم هدخ

 هک د یسر اع تسدب هلحع مودارفر

 هکنآتلع همان ۳:۱ دادعت نیا زا

 صخشق رط زا دن نیم و صخشم

 هتشون مرفكي و طح ثاباب یصوصب

 هدراذگ راک هدیسر یاههمان زاهدن

 سس

 تسها ان و بلاج هک هچنآ

 مراهچرفن ات تبرتکا نیزئاح هتشر

 . تساهلخ رکذ ناشمان

 یچهگشرد : ملیف نیرتهن ۱
 ۵۳۱۸ لک آشاد «یار *۱4)

 زا رف(یار ۳۳۰) لعشاداب یار

 (یار ۳۵۱) هلتزا
 دوعم:نادرگ راک نیرتهب

 ترصن (یار ۵۱۱۳) یناییک

 مدقم لالج (یار (5۱۸) یمیرک
 ۳۳۰۰) یمتاح یلع (یاز ۳۷۱6)
 (یار

 درس رگیزاب نیرتهب - ۳

 رصا (یار 44۱) یقوو زوره

 ترصن (یار (۷۱۸) یعیطمثلم

 یلتدحم (یار ۳۵۱۰) یمبرک

 (یار ۳4۵۰) نیدرف

 : نز رگیزاب نرضهب ب4

 (۰۰۳)نازورف (یار(۰۱۱) تر

 (یار ۳5۱۳) ینابیروسپ (یاد

 یار ۳۳۰۳۱ "یخ

 در گن زاب نیرته - 6

 (یار ۳۳۳۰) دینمنمهب :مود شقل
 دواد (یار ؟ه۵۵) یشنیما سعا

 ۱۸۱۲) ینیشر

 (یار ۲)

 یمادنا ریش (یاد

 شقن نز رگیزاب نیرتهب -
 هلاژ (یار 45۴۰) اناید : مود

 ۲۵۱) دازرهش - (یاد 45۱4)

 ۱۵4۳۳) یرضفد داربا - (یار

 (یار

 لاس زاگنهآ نیرته -۷

 هنانح (یار 5۸۳5) هدازدرهشم

 (یار۳۵۱۸) یقناو (یار (۳۱۵)
 (یار ۳۷۱۱) هدازربم

 :لاس تسبراس نیرتهب - ۸

 یلایمیک (یار 45۱1)یمبرک ترصن
 (یار ۳۵۱۸) یمناح (یار 2۷۱۸)

 (یار ۳۷۳) 2۶عیرون

 :یگنرراد ربملیف نیرته س- ۵

 رابزام ( یار ۳۳۵۳) یزا ریش دیحا
 یدهنجمدیسح (یار ۳۳۱۸) ونرپ

 نایملاع یضطصحم (یار ۳۳۵۲)
 (یار ۳۵۳۵)

 هایسزاذرعلیف نلرتهپ .س ۰

 4۱۷۱) رویقداص جربا

 (یار 45۱8) یقیقح تعن (یار

 (یار ۳۹۱۳) ینک هللاترس

 (یار ۳۰۱۷) دنچرا نونامه
 یتفابرد یاههما تاک اب هیلک

 لودجوتسا دوجوم هلجم ویشرآ رد

 : .دیفسو

* . ۳۳ 



 لک آشادالیلیف طاخب لاس ناد رگر اک نارته «"یئاسک دوعس»

 رورهب - یسچ هکشرد 68 رنهو ملیف گرزب مودنارفر یاربهمان ۲۲۹۸۳
 ناگ دنناوخ رظن را لاس نادنمرنه و ملیفنیرتهب یثایمیک - نربا- یقوثو

 هلئسم نیاب طوبرم لئاسم ریاس و مودنارفر رب تراظنتئیه شرا زگ ۵ هلحم

 و هلوبرم تسیل و ءارآ نیرلاح
 میدعت تسویب زین شودخع یاههبان

 . دنرگیع
 مارتحا اب

 هلجم مودنا رقر رب
 ءانوک مع رب هچرح هناتخبشوخ

 تراظن تشیه :

 و شزراهب :ددرگیم هدوزفا ساپس

 ماجنا رنه و ملیف هک یراک تیمحا

 تطع نیمهب دوشیم هدوزفا هداد
 شیپ زا شیب هلجم ناگدنناوخ

 نیا رد و هدربیپ ام راک تیمهاپ

 معزبو دنهدیم ناوتویراپار ام هار

 وتشرد و زیر یاهمودنارفر هبه

 ریاس «نیرتهب» و ؟نیرتبوجم»
 روآماسرس یاههعاناب تاعوبطم

 كيتيعقاو تسا هتناوت رتهو ملیف
 یکی . دعد ناشار كرزپ مودنارفر
 تشادیم راهظا دنمرنه ناتسودزا
 نالف مودنارفر رد هک نم ارچ هک
 ارچ ۰ ماهدروآ یار همهنیا هلجم

 نمزا السا ؛ رتهوملیف مودنارفر رد
 لیلد ار هلئسم نیاو تین یرخ
 شدوضخ اپ ام توادعای و ینشد

 یلک روطب ام هکیلاحرد « تنادیم

 « كامزرح . ميرودب لئام نیازا

 ۳ تالیکح كي
 مييوتیم هلجمرد هکار هچت

 سام هم هد هدهاتم ثاید

 یراکمهو یتسود . نارگی
 ریز مينکین لخاد لئاس نی
 . تسا یرخیدزیچ نه

 هجنآ لاسما مودفارفر رد ۱

 ءارادادعت دوب بلاج ام یارب

 نیا زا هک تسا یتیمها و هدیس

 پاختت| ادیپ امراک رظن

 نیا لیلد مودنارفر یاهنیرتهب
 هلجم ناگدنناوخ هک تسا هلئس

 راک نیتسار یاهشزرا ییوخب

 دنشوکیم و دشیاتسیم ار امضیس

 هن باختنا ار «نیرتهب» دست ۹

 ار «نیرتبوحم»
 یچهگشرد ملیف لاحره رد

 طیحم كي داجیاو یکداس رطاحب

 داحیا و ناتساد شرورپ و بوخ

 رد ناریا یامنیس رد هژات یبثکم
 تسدب ار لوا یار هلجم مودنارفر
 و مود هجرد رد لک آش اد ۰ دروآ

 . درک بسک ار موس ماقم لشاباپ
 هلشم نیا هدنهد ناش جیاتت نیا

 مهب ۶ ن 5

 رچهند نه حب ینایمین

 دومنیم بلاج تخس لث |اشاد

 مطس 9 بس م,یمع

 ۰ رهچ نیرهب لاوصب یفونو

 اما «دشيم ینیپشیپ لیق ر

 یصیطمكلم ءارآ رخآ یاههتفهات

 هرابکیودوب مجنپ و منش تاجرد رد

 هکیروطب درک یلط ار یدومس سوق 5

 الاب مود هبت رمأت ار یعیطع ثالم

 نازورف مهب كيدزن ءارآ . دروآ
 بلاج ءارآ عمج رد زین دریا

 ۱۳ندروا تسنیاب نرب دن مصم

 تسب ار لوا ماقم « رتشیب یار

 یصنفورعم لوقپ ءرخالاب و درو
 نازورف نابیرک هدزیس ددع

 ینوگ رگ داپ لاحره رد اما ,

 داجیا شراک ردنازورف هک یاهزان

 شیپنیا لبقزا دشیم « تسا هدرک

 لاس رد نريا یلو درک ار ینیپ

۳ 
 هو

 سام زیاج پس

 نازاصسنه سس ۳ ۱

 ملت » رد اهملیف ۰

 دره ۱ ۰ _ِ

 ۳ ر

 تسا

 هب ميتسا وخیم هک دنچره

 نشج رد مودنارفر نیا ناگدنرب

 یدوبدای اپ و ملیید زیاوح یادها

 یا زا الس یللمبانب یلو ؛ میهدب

 نامزب ار نآ و هدش فرصتم راک
 ۵ میدرک لوک و م مرگید

 ه هحفح



 ه زداسح ناکدن رب

۳ 
 هک ام لاوئس دروم رد وا
 رادقمكی دهاشام لاسعا الاو»

 یمیرک : میدوب ییوخ یاهشثوک
 یشایسک (للحم و یچهکشرد)

 (هلت زا رارف) حدقع و (لک آش اد)

 بوض یاهششوک نا رگشیامن

 یاهیزاب رادعم ثاب شده و دندوب

 یاقآ « یمبرک یاقآ زا بوخ

 ميدیدیعیطعكلم رصان یاقآ و یقوثو

 رابدنفسا هک یبوخ كبزوم زاب و

 هضرع ام لک آش اد رد هدازدرفنم

 یزا بش دمحا روطنیمه و تشاد

 یونآیاهلکرد وا یراد رملفو

 یاهراک,اهراک نیا هک «هناخدور

 عطلابو دناهدوبهیش زا ی رنیصخخ

 بت یم یلکش نیا یاهششو نیا

 ۷... دشابام دیما هیام دناوت

 یک ره هکنآ ملسردف یلو مهدب

 و دنکی م هیکت شدوخ راک یور
 نم . دنامنيم فیرعت شدوح راک زا

 كاپزوم نتخاس اب منکيع رکق مه

 قاقحتسا مهزاب «لک آش اد» نتم

 «مشابهشاد ار ساپس هزیاچ تفایرد

 هک ميوگب مناوتیب تارجب دوچ

 رامشب نونکات نم راک نیرتهب نیا
 كبينکيم رکف مریگن رگاو دوریم

 «. دشاب یفاصنای روج

 و یسابع یلع

 بوخ یاهششوک

 وا یئامنیس نامزاس یاهملیف زا

 ,٩ جنپا» اناونعتحن



 : نایبیبط رتکد 8
 لاس هراونشج یروژ

 و دندوب بوخ یلیخ هتشذگ
 « دندرک تواضق هنانصنم یلیخ

 رد قنآ راظتنا نم هک یروطب
 «ولاع» ملیفتاب ءزیاج تفایرد

 متشادن

 هک دک فیدر نامیارب مسا یرس

 دنتسهوهدوب «ملیفسآ* ناراکمهزا
 یا هک تا ینف اه

 روخلتحالطساب وازایکچیه طسو
 ۱ هوشب

 ملیف ساپس هرود نیموس رد
 هثخاس و ملیفسآ لوصحم «هصاقر»

 «زت ربسأبسا هزیاج «بیرق روپاش»
 - كلمرصان»انضو دروآ تسنبار

 شه یافیا رطاعب مه «یییطم

 یاههثیب رنه ناباقآ زا . مربب مان

 داوعب قونو رهچوم و یعیطع

 ناسوخ رتکد نیمه

 هک تسا نایبیبط ناخنشوه
 شخبهرود نیموس رد *ولاح» ملیت
 ورد ار زئاوچ هیه , ساپس ئاوج
 ۱ درب هزیاج یلک و درک

 نا هرود نیموس رد ولاع
 رنح هزیاج : درک بسک ار ژئاوج

 -(شوروخیرخف) تضننز هشیپ
 مود شقن درس هشییرنه هزیاج
 نیرتهب«زیاچ -(یماظتنا هللاتزع)
 شویراد و نایریصن یلع) ویرانس
 - راک ن یرتهب ءزیاج - (یلوجرهم

 و دندوب پوخ یلیخ هتشذگ _لاس

 تواض هناتصم و هناف طب یلح

 ردقنا متشادن رالفتنا نم . دندرک

 لاعاو دوئب ۷ولاهلا بیصن هزباج
 هناف رطیبیلیخ هک مراد نیقب مه

 اهنآ یار و درک دنهاوخ تواضق

 ۷, مریذپیم تسرد نع دثاب هچره

 دف ۱ و ۷
 هم ات يوخ

 لس ای سآیامسس هل اه

 نا اع , یماظتنا هلاتزع

 ام لاوئس

 ملیفجیه السا هک نیا هناهپهپ ینعب

 هتشذگل اس یطرد یناریا

 دنیامنب یرظنراهظا دنناوتیمن

 لاحرهب ام شسرپهپ خساپ ندادن

 میفساتم ردقچ اما ؛ ! درادن یبیع

 ام مارتحا دروم نادنمرنه نیاهک

 راک ناروک و ناپرج رد دنهاوخیمن

 دنریگب رارق دوخ ناراکمه ریاس

 رد كنیا ناشتیلاعف رثکا هکیلاحرد
 11۳ ۱۱ رکک

 زا یتمق ممه اهنیا دشاب هچره

 .دنتسه ناریا یامنیس ناگ دننادرگ
 ردهک نایریسن ,یلع لئملای

 یمس و دشکیم راک اردوخ یدراوم



 كايزوم شیارب یقئاو نیسح
 ار تخاس دهاوخ نتع

 دی امنیم یرادربمایف
  , 2 ۰ دامن هدامآ ید هاکی ات و تس رسما هتخاس «انگنت» زا یلامت رد یلارسک یرو ود <

_ 
 یردا



 ملعع میناخ

 ۳ ی

۹ ۰ 

 ولج یتناحا طنو

 هاوخ ی

 اظتناهللاتزع و اویش

 ت ش یعطق تسا هتش

 ۰ وابش تارک 7

 هجیب ینام لئاسم رضاخب یف و

 یهدنزاس روپالم دواد
 ی

 یهوک اباب «مناخوهآ رهوش یاهملیف
 ملیف نونکا مه هک مادعا بش و
 شیابمت هدامآ ار ریوک رد لادج

 یئامنیس نامزاس اب یتارکاذم دزاد

 یویرانسیور زا ات تسا هدومن ماپپ
 زا هک «یدیحو» یهتشون «ابیز#
 میطمرثا ماننیمهب یناتساد یور

 یگتفه هب رشن

 رشو میلیق

 یناصعر دیچملادمع

 تلوژر یادتا : هرادا سردآ
 و ی اپآ -۰ ۷ یملیف هدش سابتقا یزاجح هلودلا
 ۱ ف 1 هکیتروص رد . دیامت ینادرگ راک
 1 ۸۳۹۹۹۷۹ , روپالم دسرن هجیتن هب تارک اذمنیا
 هیریرحت تئیه نفل اریملیف ینادرگراک و هیهت اصخش
 ناونع تحت درک دهاوخ زاغآ

۲ ۸۳۳۳5 

 هکس : زا پاچ نارگیزاب مانزا زونه هک شورفتس
 . تسین تسد رد یعالطا نآ

 ۴۱۳۵۹۳4 ننلت

 ءرهاوج : زا روارگ سرادم تاناحتما زا دعب
 ۴۱ع۳۱۱ نفلت

 دنچ رگ افیا هکنآ رطاخب
 «ولوچوک نایوجگنج» ملیفمهم شقن
 یناتسبد هلاس۲ ات ۸ كدوک یاهدع

 اب تسا نراقم مایا نیا و دنته

 سرادم لاس رخآ تاناحتما ماجنا

 ۱ ممصم روبزم ملیف ناگدنزاس اذل
 كمايس هتخاس "لرفطاا زا یاهنحص رد نیهش و برع دحم 9 دوبرارق هک ارنآ یرادربملیف دندش

 یمساپ طساوا ات دوش زاغآ هتنح نیا زا

 یفانپ یروپ : دلج یور

  دووتسبا تنیلک : طسو یاهولبات

 ترگر اعنآ



 «بولک هنیس» رد« زین ورد تک رم»

 بک ول »ملیف نب خآ هتشذگ هتفه انا را بولکهنیس» ته هب 

 دمآ رد شیاسهب زینو ردشل رم»هبموسوم یتوکسو

 و تس«یتن وکسو ونک ولا» ملیف نی رتهب " زینو رد شا ملا

 افق ملیف نیا : دنراد یزاب وناگنع [فاولیس و دراگ ون 2 ردا

 3 تسا رارف و هدعارد شام ره .تح

 دّیعنم م ۱٩۳ تعاس رد نارهت

 یا رب ملیف زا هقیقد لهچ نونکات 9

 ب ,یاح لاح ِ دعس و *۱۲ تغأاس رهن ۲ م

 دهاوخ تمج

۰ ِ 

 ۳ > مه به

 مایل ,سشخ ههج یرحب

 بس سوپ" یر بو ۷ 1 ۹

 دفهاوخ ناهنس
7 

 یمساپث لا نادرت ۵ هک ملیت

 تسایدهنس» بمح شرادرسنییو

 .هج اخه میها رب :تاصس کس

 ی ۹ ۱ ۹

 ی مئأاخرم اخ# ملیت

 ۳ کد ینف زوم -ت طسوت | ن ۳

 ۲ تعاس وت وخد و رب ت یره

 دوشیم ماح



 9 م ا ۳۹ ۰ سس 4 ک

 ۱۱۰ ۰ یلب یارب کرزب ییوت
 «" !تک رش اب هک ملیف سآ دیدج لوصحم یلیت ملیف 9

 ۱ بیلبقع یضت رم ب یمشاه ایرک د - ماکشوخ یرز - نوبامه

 + هتخاس یحول ریم احر ینادرگر اکن تسرب نطو مارهب و وزرا

 9 نل ربیللملانسد لاومتسف رد ینا ردا میلبف ثاب ناونع ؛ تسا هدش

 ۱ . درک دهاوخ تک رش
 ناج رثا اهمدآ و اهشوم ناتساد زا ماهلا اب هک یلیت

 ۳ تسا هدش یراد سلف و هیهت رویفداص ج ربا طسوت كبنئاتشا

 ِ هک تسا ۱۳۵۱ لاس رد نا ربا یامنیس بوخ رایب یاهبلیف زا
 ۹ِ ۹ دمآ دها وخ رد شنامشب هام دادرخ مهد زا یتسا رم یط

 ۲۱۱ ناشخرد رایسب ملیف نیارد فورعم نیدمک نوبامه یزاب
 یاهقاسب قیفوتاب رو زم میلبف دراد لامتحا و تسا ریگمشچ و

 ن . ددرگ هجاوم

 ت

۹ 

 اب 6

 ۳۹ وشیم یطع ۰ رکیزابزا كيچيهرونهو تسامایم

 _ف ۲ ۳7 يح دناهدشن باختنا نا

 ملیف :ْش ده هلی تسا ملص هجت

 طسوت یجلامتس ع یتادرک جنا«ینک هللاترسن» ار ملیف ننا

 تیم تس 7 ایف ناو ,گیزاب و ملیف مان د دهاوخ

 ی ۹ ۹ ) 2 الا هب ادح ا ذ]آ

 ۳ _ ویسی و هک یفرشم* ملیف هیه هبچ

 ت ۰ مس اایع دبع یتادرت راث هی دوب

 "ق - ۳ ۳ رد یفعوئو رورهب تن رش اب و

 دبدج لوصح دعب هب دش لوک وه دوش زاعا ملیت

 ملمف تف وب راس بیوصت

 صف .-۰ كانه ق ترازو تاخراگن لک هراد
 وه و

 هناتف» زا یلاعنرد هدازدسا و دازرهم ناروت 9 َ هباتف یرادرب  ۱ ۳ راد اد

 1 فک
 ۹ هاوخ ی هلیف تستر توم لحارم نونکا مع 8

 د نیلیاچ یلراج یاهبلق یشامن
 ۰ ۳ _ٍ دمجح ماس بس و هد * هیات ملف

 داصعتفا هدککناد ملف سجن ۹
 ه 0 ۰ هح من سس وصح لو دب امن ریمقت

 

  بت ِج ۰ ینیهع

2 

 .ل و رس تسم ملا 5

 نایرادربملیف روما و تسا *بیرق زا یاهجحع رد اتکن هلادسا و دازرهع نارو « یمتاخ ابرف

 ۴ < مهشوب رد «ینک هلاترصن»* سوت ۱۴۳ تعاس رد نا رهتاا



 نادمره هورگ ریگنایرگ ییجع یساثدب تگ یوار
 هک یناهملیف زا تعاکتی دودح رد هکنرولب ۰ تسا هدش دره ملیف
 و هدمایترد راک زا قبقد نیرود ینف صقن كي تلعب تسا هدش هتشادرب

 .دیامن یرادربیلیف ادنبا زا ار اهنآ همه تیابیم اددجم لروژ ریرگان
 یهیانعم قلم هک ددرگبم پس كچوک هابتثا كي تافوا یضع

 داروژ هک تسا یملیف نابز لایر رازه .دعنخ دناسرب نابز هدک هیهنب

 , دیان یراد ریملیف ون زا دباپ

 ینیشبشو هزاونشج هرود نیمزاهچ یرازگ م تکیم یرار
 یامتیس ناکراتس نیب یاهقباسیب تباقر هک هدیدرک بس نآ هوکشاپ

 نیرتللجمو نیرتكين هیهت یارب نانآ زا كيره و دوش ریگرد ناريا
 لئام نینچ اپ لاسره ساپس ییشبش .دنک مادقا یرگیدپ تین سابل
 . ددرگیم هجاوم داحو بلاچ

 روشک یئامنیس روما لک رک رم رثوم تامادقا تگیم یواد
 لاویتسف رتکا زا هک هدیدرگ بیس نایناهجب دارا یامسیس یفرعع تهج
 توغد یناریا یاهبلیقو نادمره تکرش تهچ .ناهج فورعب یاه
 یاهملیفیسررب لوعتم دوبسسک كي رساح لاح رد هکبرولپ ,دیآ لمعپ
 و ونراک و ل ؛ نابتساسنس ؛نلرب یاهلاویتسف رد تک رش تهچ یلاربا
 . تسا دنکشات

 نا رهن ملیف یللما !نیب هراونشنج یرازگر ب تیمحا تنکیم یوار
 هک هنایمرواخ را هطقن ناب ناهج كرزپ تاعویطم هک هدیدرک پرس

 شیپ زا شییو دندرک هچونم تسا امرمکح لماک شمازآ نآ رد
 داحیا ملیف دیرخ و هیهت هنیمز رد یرتهدرتک یاهیرزاکمه امدقم

 هزاونشج و ناریا «رابرد حب كنيا ناهج تاعوبطم نیرتگ رزب .دوش
 ثانهرف ترازو هک هدیدرگ پبس هلئص نیمه و دناهتخاهرپ نارهت ملیف

 ناب یرتدایز هچیوپ هدنیآ لاس یارب دوح كرزب تیقفوم رطاخپ رتهو
 .دهد ساصتخا رما

 ار «ددصا پین دوخ دایص ریورپ هکیلاح رد تلگیم یواد
 دادیم هلارا ار پین نیا ودارو امیس رد اهلا هک یصسیج زا

 نویریولن رد رتکاراک و پیت نیا قالخ هک .دن یعدم , دنکبم دیلقت
 قح هک هدرک رالطخا ناگد نک هیهت زا یکی تهج نه و تسا هدوب

 عیفندروم رد هکنآ بلاج درادن شدوخ ملبف رد ار پیت نیا زا هدافتا
 نیمه هدوب اهملیف رد ادخدک شقن رگیزاب نویریولتب دورو زا لبق

 . دراد ار اعدا

 ر رازح دسناپ علبمب یاهنفس شاتیره ورخ تیم یوار
 هدج هک یو ردپ زا غلبم نیمهب زین هتعس كيو نایقداص هدیرف زا

 زاونن نایقداص هدییف هک هدومن تفایرد هدرگیم لایر نویلیم كي
 سویا ام تهج زا یو هکنآ اپ . دنک تکرش وا هزاچآ نودب یملیف رد

 تاهدش واپ یدایز تاداهنشیپ كمتآ شیامت زا یپو درادن یبوخ

 ۸ دنکیم یریک ولج اهیلیف رد یو تک رش زا شاتیره ورخ اذهعم
 رباکیدنس قیرطزا و هدومن مادقا دروم نیارد دراد رظن رد نایقداص

 . دیامن تیلاف دوح قح قاقحا

 یصعبیانب هک رایگر ملیف رگیزاب هدازیف زیورپ تگیم یوار
 رس ار وا ددش یرتسب جراخم و یرتب ناسرابسب رد رابدنچ للع

 هرادا هک هتفگ یاهبحاصمرد : تسا هدومن لبقت هو كنهرف ترازو
 یدام رظنزاو هدرکن یگدیسر ام راکب رنهو كنهرف ترازو و رتآت
 اناند امنیس رد هک یمسارم رد تکرش یارب هکنآ بلاج . مياهقیضم رد

 یارب رابگر تانک ش خپ زا یغلبع و هدرک ی لوپیب راهطا ,دنیم رازگر ب
 . دوب هدرک تفایرد سابل دیرخ

 - رد رسرپ یعیفر *الارکش و نازرف دیشرف نیب تکیم یوار
 رشره و هدعا دوجوب یدیدش فالتخا *پرطع* ملیف تاکالپ رد مسا
 تسا یعدم نازرف دیشرف .دنک مادقا دروم نیارد درادرطن رد نازرف

 هکیلاح رد ,دشاب ملیف لوا ناگشیپرنه فیدر رد دیاپ یو مان هک
 زرف دیشرف الاحو تسا هدهآ مراهچ و موس فیدر رد اهتاکالپ

 اهنآ ردو هدرک یژاب هک تسا یئاهملیم یاه تاکالپ یروآعمج لوفشم
 . هتشاد ار تن شقن

 یگ دنا ر هثداح كبرد یعیطبكلمرصا لبق هتنه تنگیم یوار

 تعاس رد رتمولیک تسبو تکی تعرساپ هک یو .درب ردپ ملاب ناج
 بسا ود ندش دراو رثارب هدرکیم یگدننار رهشون و دابآدوبحم نیب
 دکس طوفس دوریم هداج راتکبو هداد تسد زا ار نیشام لداعت هداجب

 دهدسنیور یرگید هثداح هداج رانک یاهكس رطاخب هنانخبنوخ هک

 دهدیم یور زین رگید هئداح كي زین یعیطمكلم یارب نیارب هوا
 لمعو ندش یرتسبب رجنم هک هدوب شرتخد داحو دیدش سیدناپآ نآ و
 . دوئیع وا

 تسینیهاتوک تدم هکنآ اپ ناريا بولک هنیس تگیم یوار
 یارجاو هدش عقاو مومع هجوت دروم تخس انهعم هتشذگ شلیکشت زا هک
 دنمقالع دارفا هک هدش ثعاب وگتفگو ثحبو ملیف شیامن یاههمانرپ

 » دهد نان بولک هنیس یاههمانرب تبسن یرتدایز لابقا امنیسو ملیف
 شیازفا هتفه رد ینآس ودپ نآ شیامن یاهنآس دادعت هک تسین دیمب

 . نیا

 نادنز رد یتدم هک ناگدننک هیهت زا یکب تنگیم یوار

 و دوشیم انشآ یلورورب شوخ ناوچ اب نادنز رد « تسا هدرب رسب
 داوج هکیرولعب دروآیم دوجوب ار امنیسو ملیف رد یزابب 48)ع وا رد
 دقنهجو لایرنویلیم كي تمحز رازه اب نادنز زا جورخ زا سپ روبزع
 هکنآ نودب دهدیم رارق روبزم هدننک هیهت رابتخا رد و هدروآ تسدپ
 دیاب یک هچب دنادسن روبزم ناوج الاح . دریگب یکردم و دنس
 .دنک تیاکش

 ملیف ناگدننک هیهت اب , یردافجریا تفکیم یواب ۵
 ناربکا شورف ژاتناسروپ هکیتروس رد ات تسا هتشاد یدادرارف «هبوت»

 رد ۱۰ ۰ درک زواجت ناموت رازح دسراهچ زا ملیف نیا ناره لوا
 هدروآتسدپ ملیف نیا هک یتیقفوم رطاخب یلو دئاب كيرش نآ یفام

 شورف ناموت رازه دسراهچ وا روظسک هدومن اغدا نونکا تسا

 شورف ناموت نویلیمکی "هبوت» هک الاحینعب ژاتناسروپ هن تسا هدوب
 هک هتفرگ مه لیکو یتح و دریگب دیاپناموت رازه دصکی تسا هدرک
 هپداحتاهب زین "هبوت» مایفناک دنززاس یفرط زا دیامن یگهدیسر وا راکپ

 نیا ی گدیسر یارب نادنمرتع یاکیدنس و ناربا یلم ملیف عیانس

 ۷ دناهدروآور عوسوع

 ۲۵ هحفصرد هبقت



 ار دوخ نن نم دسربا رف 6 هاگرحس

 وا هک دش بس هنان دادمهاوخ وشتش دیشروخ همشچ رد
 نژ» نوچ هکتسا یهاگرحس توارط نیارد و

 اکشم رازحو یاوآ هب و ميابیم ار وت زاب نم

 منک القهک دزادرپب .داد مهاوخ باوج وت هناتس
 ؛اهشقن نینچ یزاب یناینایسا رعاش كب

 هیب یتدع زا

 زا رگید یاهنتسر هاگرحس و

 یروپ

 اتفر هویشم و تباحت و قالخا هک

 ۱ سک ره هجوت , شموصخب

 رای رجرد .دنکی م بلج دوخ فرطب

 وا .نارهت یللملانیب لاویتف
 نارگیژاب و نازاسلیف هحوت دروم دوعص هرود هب دمیو درک سح ار

 یلابرب دولکناژ زا یاچاب ینارب دیماگنه هب یلاب یروب .دوب هدشمقاو لاویتسف نیا یجراخ .درک ادیپ تسد ءالعا شرع هب

 یومنا رف هتییرنه و ندیشوپ سابل و شارآ زرط هب یلک روطب رگید «یروپ»



 دنام باوجیب اههمان

 كياکي میدشن قفوم هک ینعم نیدب

 هعلاطم دروم , هتشذگ دتنام ار اهنآ

 ندیسرارف یلسا تلع
 باضتنا رطاخب ساپس «راونتج

 اثمطم یلو دوب لاس یاه«نیرتهب*#

 میهدرا رق

 رد سایس هراوتشچ ناپاپ زا یپ
 هتیمک رگید راپ هامدادرخ مود همین

 دوخ راک مودنارهر نیارب ترالع
 یاههمان و درک دهاوخ زاغآ ار

 اههبات نیا یالیال

 عنآ زا یدادمت ندناوخب قفوم

 نه و ملیف مادقا یاهدع ۰ میدش
 دروم ار ام یاهتسس و هدوتس ار

 ميريمان نریا زا دیاب هتسد ن

 كي زا دم هتشذگ لاس رد نريا

 ندروآ اب نازورف . دوش زوریپ

 یروب و مود ماقم رد یار ۲
 اب بیترتب ماکشوخ یرز و یئانپ

 یار ۷۸۲۹ و یار ۷۹۸۵ ندرو

 زارق مراهچ و موس یاهماعم رد
 دتفرگ

۳ ۰ 
 نیرتراک رپ وزجوهتشاددایز
 هانا هتیمف نیا دارقا دادعت نآ هچو دنوشیم بوصم ناگشیب

 وحنر دش وخ  یامهتیاعفب عورش هزاتهک یاهتس ؟ رب هوحنرظن زا دها ِ تک > و رش ک ی اهتس
۲ ۲ ۰ 

 اک ي مالعا یار ینیش بش كي هک تسایهاتوک تدمو هدرک یره

 تسا یدایز تقوب جایتحا زای زا ضرق . دنراد تیلاعف ًامنیسرد

 وکوم ینامزپ رها نی باختتا مودنارثر نیا یرازگررب

 یابی هکلم قاوس هتیبرج اب
 راکي رد یراکرپ و تیلاعف عون و تسا
 یشتلاخن هجوعیه دروم نیا
 لاض بابنم دشاب هتشاد دناوتیمن

 تیلاعف اریخا هک یناگشیبرنه زا
 مان دناهدرک عورش ر ن ار ناندوخ

 «ماسلاژ نوج یناگشیپرته , میربیع

 مارالد ؛ اتجو

 نادشقالع هه لاحرهب و

 « ناوعرا , زاتهم ,ٍ 1

۳ 
 دنناوتیم مودناردر نیا رد تل رش

 دادعت رب یتا یاههتفه رد هکیتروس

 هدوزفااهنآ یاهیار هدیسریاههمانب یکدیسر یارب

 یشسا یاهدیدناک هکیناک زا

 ۴۳۵ هحفص رد هیقب

ِ 
 ۳ ..ههآانی جیردتب





 رک ...« هایس نسح »
 یکیرد هک روبزم هناخ رد تشپ هب

 ک یخ یعره یاه نابایخ ر خ هپ و۷ سس سس ء .

 ق یاه هناخ ِ مقار مپ اه و 1 ق > یاح

 میدیسر دیآيم باصب ناره ؟ رکت _ِ
  یتاصوسطم یلوف  4 یزو

 دج و سرپه شوخپ هناخ نیمه ی ۰ ۹

 وخ هکی , بلج ی هلیف لحن
 ؟ خش ن می دش هک نیمه 7 ۷ 7
 1 اعت رلیلخ

 ۱ تسا یرادرببلیل لحم هم
 > لخ اح ره مچ هل ریکب روظنم نیاپ یلاع

 هشچفو رم لوقب هک یفرخ دیدرگ مولعم و دش ادب ۰ # ۰

 فو و «هایس نسح» یویرانس هدن ین .حیسشش تعاس یتح
 ِ] ؟یدکی ناجب نانچ شوروح ؟ راک ۰ , دعب هسالغ و وب

 نآ ودره ذوب یقاپ مک هدرب شیاوخ + تسا رویزم .ل سنا تماس ه
 5 و ارت بن تعاسرس تسن ون هحبخ و .دوب فرطپ و هد

 هدیشک طابح هب اهفاطازا یکی لخا ال یون بس > یقبافد هک ميتسناديم هتبلا و

 طسو ضوح نورد دندوب هدش ۱ مه یفرع هکن مپ. یدک یا-درک نلوف دب

 فصحس روبهاخ : رگشرازگ

 دسالاح و  دننک طوقس طایح

 ز یادبم دعب هظحل

 و 5
 ۳۳ ملیف نادرت را

 ی هلیف ؛ وا بناج

 دظ تس ان ته

 4 روتسب

 ِ یاذعب ساحس )ور

 نیا رد و ددرت لیطعت یرادرپ ۴ ۱

 سبد هناحیص طاسپ ؛ هلسصاف

 یاههچبورب زا
 دش روچج , دندوب هتخادرپن نآ

 سمب رونه پیک

 ریلاوحا و لاح اسنیا رد

 عا ولناسا اپ ام شیو شوخ
 هتساتسرف نیا زا نم و ددرخپع

 ۳ ۲ ولن اسا زا ۰ رک

 وس دن و شدوخ یاس



 وحیع یت احیض وت مس ی

 ب هم روغ تا و

 تلق بس

 شیوخ ینامنیس هپرجت ستسخن ه

 " اغآ ار

 و و .تسب زا

 ما * ملیف هیه

 سن همیح ۱ بل متفايرد

 مزال یرتشیب تاییرجت . یقأو
  تهج و تسا

 ءااسنچ را یپ و متخادرپ یئامنیس

 ۰ مو منس ممصع مه

 ۹ هب رتشیب ار دوخ

 هس 4 و میامن ستحم یتاغیئبت

 رس وب پیت
  امف ونک ی ءاهرثه رد

 درومرد یسابعیلع داهنشيپو رارصا
 یشامیس لیوط ملیف ثي نتخاس

 دروع , مایپ یثامنیس نامژاس یارپ

 زا سپ و دیدرک عقاو نم لوبق

 ممصع , یوبرانس یور راک اهتدع
 د یاهیرجت رگید رابکی هک منش

 رابنیا و منکب یئامنیس ملیف نتخاس
 ملیف نیا یتادرک را ره دیعق 2 اد گ راک ۱

 نیب میرم قثع كي مقاو رد هک
 «دزاسیمحرطم ار درم ود و نژ ود
 پ مدرم و یتراجت یملیق نتخاس

 اههنح هیلک زا رودب هتبلا , تسا

 لدتس

 پیک | هارفا ماگ نیارد

 راک همادا یارب ار دوخ یگدامآ

 هک دوخیم رارق و دنرادیم مالعا
 «ءایسنحا ندناوخ رعش سناکس

 یمیرک ترسن ميئوگب رتهب ای و
 مانب یرتخد شقنپ هک زانهع یار

 نح# زا یشوخلد نادنچ هک یطاف

 برارقنیبرود یولج , درادن
 نیازا یرادربملیف هسالخ و دریگ

 نایاب زین یناکع
 هجوت ثی یادص مقومنیا

 هلصافالب و دیامنیم بلج ار هیع

 «ءایسنحا هناتهب یئاضر مزکاش
 هک دوب اجنیا رد و دراذگیم مدق

 هک یرادربملیف تسدنیرژ اضریلع
 تخس وا شوج و بنج و كرحت

 4 نالاب دنچ و هدش دون

 ر شکخیلاض نونک هک ناو

 دفعب تفیقح ایسنسح

۰ 
 9۲ 0۳9. نیحود یریجنر

 كبي . تسامنیسرد یرکی اب ها

 نوریبم , و هنفرگ تسنب نادمچ
۱ : 

 ادصب ار هتاخ رد یر ۰

  ناودرزا ي یمذح اب 4 نوکی ییم

 ملیف ل ایس یدهع

 وطناصا هکنآ بلاج و ه ی

 ِ | رکت هتس

 نا تهجب نیا و
 ِ عامتج هناخرد ندوشک

 441 وب یاء اب ی ونج

 و تشادن تیاضر نا زا ولناس

 نابساپ كي زا هک دوشیم رارف
 وش هتفرگ مک ملطن داحیا یارب

 هتسنادن مزال ار راکتیا یم هک

 ابز اب و هتفر مدرم نایمب دوخ و

 قرفتم ار همه ؛ مرن و برچ
 سناکس زا یرادربملیف و دزاسیم

 هبناج همه تیاشراب ویزم

 عالطا زا یب و دباییم ن
 دعب مین و كي دودح تعاس هکنآ زا

 راهنهرفس رس یکمه ؛ تسا رهظ زا
 هناخ یاهقاطا زا یکی رد هک

 هتشن ددرگیم ایهم «؟هایس نسح*

 ۳۸ هحتص رد هبصن
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 ین زعملف لاس تسبب
 دناو تب رورع یار

 زا  «نایرلطاد» یبزملف رعع لاس

 مریگس كىک وا دوح
 سیم لاسریلد روش .,. مس

 ار ناعوطم اب یراکمه ه متفر

 رو تسیب زورما ان و مدرک عورش
 ریچتاعوطیارب هک تسا لاود

 موادم رولعت هب ها - مسیونيم
 ... یاهفرح العباک و

 هام لا ریاللاب هکسیا لثه «..

 - مدرک عورش ار مراک ه دوب
 راعتس مات اب هنانرور نیا یو

 را و متشونیم ناتساد ریمل
 صف هرطاخ روه نارود دآ

 شوصارف از «یلاللط پل ماج»
 تشاد ثایلسس یتلاح هک ماهد رکن

 مناوحب اددجم !رنآ ملپاع یلیخ و
 رمگید اههنو نآ هک فیح یلو

 تین نم رایتخا رد

 یندعس ماهیلوا یاهتیلاعف زا
 مدرکیم راک «یملتا هلجم ان مه

 شریبدرس قوس جرتا هکینایز

 , دون

 دن. متشون هک یدفن سل وا

 ااهبادناوحا»هلجم رد هک دون رتات

 یرگسع رتکد نامز نآ دش پاچ

 تم ار هنوج هم اهدصن

 و دنادرگس ار "اهیندناوخا» :درک
 فثک. دقن نیا نتشون رد ماهزیگنا

 هجوتم نم هک دوب یبدا تقرس كب
 , مدوب هدش نآ

 یسلیخ یرگسع رتکد یارن
 هک دو پیجن و هجو پلاح

 ین - نم لا و نس هب یلاوچ
 نسچ نا دناون بس هلاس هدچبه

 بام عوضوم زا یقیقد یسدرب |

 دومنمتبوشت یلیخ هک دیآیم مداب

 قسمع یلیخ ون بلطعم هک تنگ و
 هک ش بحوم یناشآ نیا و . تسا

 نیا "هتوخلا راثتنا ماگنهب نم

 ۰۰. محل وسب «جم

 نیب هک یناهناتساد ماعت ...
 سه ماهتشوت ۰ ان ۳۰ یاهلاب

 هدش پاج "«ردمسلا ما تحت

 تسا

 هک دوب ۱۳۳۵ ابوگ لاس رد
 «ساب» مان یکچوک باک نم
 ناتساد حب لعاث هک مدرک سم

 نیرخآ و نیلوا ننا و دوب هائوک
 و ماهدرک رشتس هک تسا ینانک

 باب تفرگ رارق مه لاپقتسا دروم
 بنا رهت ویدار فر زا هکیرولع

 هک دش داهنشيپ نعب - نامز نآ

 زاار پاتک نیا یاه هصف زا انود
 نسم یارب نا و ملک ارجا ویدار

 راکنا یارب و دون بلاج یلبخ
 بپیسیل - الا یودوسا هب متفر

 طص اههمانرب ناز نا

 ارجا هدنز رولع هکلب دیس

 دوس یراب نیلوا نم و دیدرگیم
 س یم رارق نواورکیم یولج هک
 و هرهلد یرادقم انعبط متفرگ

 روردآ هدبوگ - متشاد بار طصا
 راک زا و دوب «نانیپ هللادسا# مه

 دو هدرک عورش ار دوح
 بدرک یقرعع ار اع «(ناییباا

 نوچ «نابرظا زیورپا» ماد اپ هنسلا

 باشالمراد كاچوک میسا ات ود نم

 هدرک باضتنا مردب هک هل

 «شئاذگ مردام هک *زیوربا و

 رد هبلا

 اب ارم یرداع لسماف هابه و تسا

 بافق و دساشیم « رورپ» مان

 ااح من بس «هللااتس مان اپ یردپ

 مدناوخار خرس كخيم» همحف نم

 هدبوگدوخ ار رگید نانساد كب و

 . درک ارجا ویدار
 رد نم یاهباساد نرتهب

 پاج «(یسود رفاا و ام ناربا»

 رتکد نامز یسودرف تسا هد

 دارود و تانع رکد - یرگسع

 لاتساد هرود نیا رد ناولهپ ساع

 و مراد تسود تخس ار رهظ ةولح

 رورم !رنآ مه زاب تاقوا یهاگ
 . میک یم

 ریدمو رییدرس هاع ود یکی

 بدو "نا ربا دیما» هلجم یلخاد

 تسپ » هلجم رییدرس مه یندم

 ... مدوب *یلامیس نارهت
 بقنااراکب كنژا یگتنه اب

 ۲۳و ۳۱ یاهلاس - متخادرپ «ملیف

 ردیسوواک رتکد هک ینارود نامع

 . تخونيم یسودرف
 هسش هب یاه رور یسودرف

 بزور«كنژایگننه »و دنیم رثتم

 ودزور ود نیا رد - هبشود یاه

 نودب تشاد یگهآ مه مهاب تافوا

 رگیدنهیسوواک رتکد و نم هکسیا
 هتنادريهاد ینافالع اب و ميساشب ار

 هکسبا لثم سس یهلیف هکسا ات يشات

 یورپ - دوب «یگدنز یارجاس»
 رارق !دتبا ار ملیف نیا دمآ هدرب

 دیامن ینادرگ راک «یسواک» دوب

 فالتخا تطب راک طناوا رد يلو
 دوس مادن ار ملیف یرگید سک

 4جوتم مدید ار ملیف نیا یتقو
 ادیپ الباک و ملغ اههحص تواتن

 یسواکلاماهحس مادک هک دون

 دناهتف رگ ا.دعبا ر اههحصمادک و تسا

 یسررب دروم ار اهنآ توافت نم و
 دامز نآ لومعب قیاطعو مداد رارف

 بنآرادفرط هک نامز نیا یتح و

 هک یبللخ ماهدوب هدرک لیصح یاه

 منآ نا ۳ «یسواک» دروب رد

 ]رم رد یزور هکنا ات .دماشب

 هلبود راک هک «نایناباقآ سکلآ»

 هتلگ رب ابلاتبا زا هزات و درکیم
۳ 

 راک ناریيا رد تساوخیم و دوب
 اس نم - دیان عورش ار یناه

 یناشآ نیا و مدش اشآ یواک
 نانچمهدش قیمع یتسودب رجنم 6
 زا یکی الاح هکبروطب تفاب همادا

 بوحع رگیدبیه ناتسود نیرتهب
 هود هکنیا بلاج هنکن . میوثيم
 مهابهک یمدآ رفن ود نیمه دعب لاس

 اههیمززایلیخ رد و دندوب تسود
 هراتس» هلجب رد هتشاد یفاو مهان

 رگندمه اب یلاهیریگر د «امنیس

 یثحب رطاحب مهنآ - دنکیم ادیپ
 اکیرمآ یامیس هب عجار یسواک

 هبنآ یلح رد و دون هدرک اپورا و

 وب هنخات تخس اکیرمآ یامنیس

 متونشتارط در یارب هک یناوج
 ودروآ شیپ یلاهنحیورج یتدم ان
 دوب بلاج رلع نیا زا دروخرب نیا

 اب یگدنز رد هک دقتنم رقن ود هک

 راک و لبخ رد تسا نکس ده

 لیاسمرد توافنم یتارظ بحاص

 یگنشه ندن لیطعت اب دشاب یره

 ,اتسیسمراتس هب ار میاهدفن , كنژرَآ

 یسندع ات و مون لقتم (۱۳۳۲)

 ادعبک منو هلجم نیا دقتنم اهن

 «روبیرا) و "یئاود» تایاقآ

 , دندمآ

 1۰ هحتس رد هشن
 ۰۲ _)_)»ظ»- »)۰ س )جد



 یم رک | دیشنج | یلاطم مظ

 . دنته شاهتخابلد رهاوخودره نیا هک هلاس تسیب تسا یناوج شرگید سار و (رهاوخ ود) دنتسه رتخد ود نآ سار ود هک تسا یقشع ثاتم كي هدنیوگ زاب ملیفو تسا هتخاس !هثور ردیب یرثاه» زا یلوون ساسارب؛ دوش هتشاذگ شیامن هب «لیروم و نآ» ناونع تحت ندنل رد تسا رارق هک ار ملیف نیا وفورت . دناسر ناباپ هب ار «اپورا هراق و یسیلگنا رتخد ود» دوخ دبدج ملیف نتخاس راک ی گز ات هب . (شوهایس سورع و 4۵۱ تیاهنراف . یثحو ككدوک ,یبیسیسیمیرب) ميتفاب اروا ملیف راهچ ندید تخب . هتشذگ لاکی فرط هک وفورتاونارف ۰

 «رتهدننیستسالاو "ماخ راماکیک» مسه ملیف رهاوخ ود و ۰ دنکیم یزاب "ول ربیبنآّر» وفورتبوبحم روسنکآ ار ناوج نیا شقن
 , دیدج هرهچ ود _ دنته

 . دهدیم حیضوت (رتهدنتیسیتسا» و ول ربیب ناژ» یارب ار یاهتکن هک دهدیم نان یلاح رد ار وفورت « ریوصت



 ۱ ت

 ۱ لوریاش دولک «باصق» شامن تسانم هب

 ناریا بولک هنیس رد

 0 تسا هتف کار

 وخ هب هقرغ دسج شیامن «لتاق» ناونع ۶ دک

 كاب اهتت «د

 ۶ هکنی ۲ ت هنخ ٩

 ,محرت جيهی و ِ
 ص نی ينت هچ 5 ی

 رخ هب یکدنا دناوتیم هنیکک

 یی یلس وخ هدیدج ملیف هیحاتفا یناکس

 لپ تاقیقحت ْس مساسا و نی ک

 تج 1 بموتا ۳ یکی تسا ملیف یاه

 اهدیمن تس لگن ب ۳

 وخ هننکی یوحتج بی یاه س باتف آ هکینام

 ۹ ۲ دزابیم رتعطاق تیغ وط چپ -

 ۹ دعاص تخب یرای اب :هن هه كي ۰ درا

 تسا هدوب لیبموت وآماسرس ته ک یلیمموا

 توکیم وا , دنک هنف ک وشیم :ثكب مو 4

 ع هتخأاس دوخ هتفیرف فداس م ناج مد و .دش

 مک زا كل رتخد هکیانوگ مم ؛ هدوبن یدبع هتیلا هکنیاوگ

 ماگ : یو فده و وجتج توختس لیبعوتا هدننار فسولا

  تیوج هب وا قرط زا . دتج تف د هان و لک و
 م شدوصقمب لراش یاج هب ار هانگیب كرب دولآنوخ

 لیموتا دنننآ هک تی ای موز زوق و طفللک
 تسا كرتخد رهاوخ یتوکس یمارآ هب مدرم

 هممط لزتم هب یو هارمه یم هقلح دج رود زیگنانزح

 ۹ ک هیه هکنآیب دور كل بن زد انثا نیمه و دن

 ادپ یزیچ وا یلصا اد مان «هینیت لراش» هک زیت

 وک یم لاوحا نیا یمامت اشمطمیو كاندردهرمن ۰ دسر

 ملیف یلصا رتک اراک و جنر یمایت ۱ یکاح وی تاب هب اب ۷/ییپ

 وا رب هک یتسیسع مع ریلع ۱ رد هک دشاب یئاسرفناج هودنا ۵ د یی

 ۳۵ هحفص رد هیقب نیک شب رم راک ره هلداح ن

 ۰ 1 + و راث
 باصق» زا یاهنحص یارب سرد سالک ثابسنازیم و ؛ لو ۰



 : اب یئانشآ

 یموصم بیزرف : زا

 66۷۲۱ 0۵۱۱ دور یلابش

 هلیسوب رما یادنپا رد . دش لقتنم
 نبا .دشیم هرادا اوج ملعم یلهدع

 لیصحت دارفا تیبرت یارب هسردع
 دوهدمآ دوجوب ملف هتشر رد هدرک

 تیریدع ۱۹۲۴ ینعبلا- ٩ زادعب هک
 1۱۵96۲۱ - رابنادتربار

 رد یو دیدرگ لوحمجم ۲

 یناوا رفیعس هبردم تفرشیبو هعسوآ
 یرتهب لئاسو و تاناکما و هدرک
 نابوجشناد شزومآ و سبردت یارب
 نازاسملیفزا یلهدعزاودروآ مهارف
 هنئر رد یلهفرح هبرجتاب دارفاو
 سنا رفنکندادو سردتيا رپ اهنیس

 هراحا قب رط زا ءادتبا یرادربملیف

 تروص یتلود یاهماو زا هدافتسااب
 ۴۵ زا نابوجشناد دادعت . تفرگیم
 رد رفن ۳:۰ هب ۱۵۲۴ لاس رد رفن
 هد دمآرد .دش غلاب ۱۱۸ لاس"

 (۱۰۰رم ۰۰ ناموت )دن وب ترم ۰ زا

 ۱۰۰ر۰۰ههب ۱۴-۱۹۲۳ یاهلاسرد

 رد (۳رمههرم.۰ نایوت) دنوب

 دسر ۷۳-۱۵۷۱ یلیتحت یاهلاس
 یارب هنالا هبرهش دنوپ (۰۰ ینعب)
 علب نا عقاو رد هک (وجشنادره"
 ماخ داوم و لئاسو هیهت یارب طقف
 هسردم ناداتساقوتحو یرادرملیف
 لدنل یئامنیس هسردم .دوشیم فرص

 ۵۱۱۵0۱۵۱-  ملیق یلم هبردماب 7
 ربتکارد هک ۳زابمععارمما

 سیا وجشناد ۲۵ نتفریذپاب ۱
 هکنیاامک .دراد كيدزت یراکمه دش

ٍِ« 

 د رصهو میل راگن ربخ»

 سل لئاسودبرخ .درک توعد ددعتم یاه

 ندل

 كب یرامعم هسیبش یفرط زا .تسا
 رتان لثم اب لغش اب فدارتم كينكت
 ناب یار تایبدا هیش انایحااب

 .تسا تایعقاونادرگر یو تاساسحا

 هسردمرد سردت هوحن رظفث نیا زا

 همان رب لاس ود یط رد ندنل یلامتیس

 شاد هک هدش میظنت یرولط یسرد

 رنه یریگارف رب هوالع نابوج
 یاههنشر رد السع ملیف و ابنیس

 .دنشابهتشا:تیلاعف یزاسملبف فلتخم

 لعع اب ار یهاغش تاعلاطم انیع ات

 سیردت هقیرط نیا .دننک ماوت
 ملبف فلتخم زوم رب ار نابوجشناد

 یوخ رایب نز كحم هءانشآ یزاس
 هتشر رد اهنآ هقالع و دادعتسا یارب
 .دشابیم یزاس ملیغ

 لیصحت تدم

 ود ندنل یلامتیس هنردم هرود
 اب نآب دورو یارب تسا ماعت لاس

 ندنل یلابنیس هردم نامتخاس یجراخ یامن

 هدکشناد زا یکی لستح !اعراف دنات

 هقاس لا ٩۰ دودح نتشاد اب اه

 دو رثان اب امنیس هتشر رد راک

 یم یسیلگنا رغ نابوجشناد

 هلا رااب اح ثدو تروص رد دنناوت

 راک هقباس نتشادو ناسریبد ملیید

 زا اههبحاصم رد یلوبق و امنیس رد

 نابز رد یفاک عالللا رلن هلعقت

 دئوخ هنفریذپ هبرجت دحو یسیلگنا
 تسا مرت هس لماش یلیصحت لاسره

 ؛ یهافش سورد مرتره لئاوا هک
 یاهثحب و سنارفنک ابنیس خیرات
 و ملیف لیلحت و هیزجت ۰ دازآ
 یلعع راک مرتره رخاوا . یساکع
 یبردت هک یسورد نامه طوبرع

 دنزاسب ملیف ٩ دباب نابوجشلاد

 یرفن ٩ یلا 4 یاههورگ رد الوععم
 هک ملف یاهتنا ات ءادتبا زا هتلا

 «ینادرگر اک ,ویرانس نتشون لماث
 , دوشیم رو میلظنت

 نیودت و یرادربملیف
 لاس ود یط دیاب هکیلاهبلیف

 . دوخ هتخاس

 ندبل یئامنیس هسردم

 شث هورگ رد ادص نودب دیقس

 یگنر ۱٩ هات و ملیف كب ۲

 1 هورگ رد كس یادح نودب

 دیاب سکر ه ار ملیف نیا) یرفن

 ریغ دزاس شیوخ اهتناان !دنبا زا
 .(راوتا ربال راک زا

 ۳۵ هاد و ملبف ثاب

 : .ا.ستس هاب یرتع

 روک زا هدافتسااب ویدوسا رد كیس
 میرگو  روکد) شش هورگ رد

 ماجنا دباب نایوجشناد دوخ ؟ر

 (دنهد

 یگنر ۱7 دم ملیف ثاب -«

 .كثانیس یادص نودب

 ۳۵ .دیفس هایس ملیف كب بم
 .ثنیس یادصاب ویدوتسا رد

 اب ٩ یئاتساد میلیف ثكب +

 یگتس) .سفس هایس اب یگنر ۵
 نیس یادصاب (دراد وجشناد لو

 .,لصحت هرود هما ناپاپ یارب
 بشاد یرخآ ملیف رب هوالع

 هتشر رده یلهما تایاب دیاب نابوج

 یلماوعاب رتات هطبار یساکعو امنیس
 .دسبیون دراد یگتسب امنیس اب هک

 رد طقف دنشاب لبام هکیناک

 ۸ 0 هتشر

 لاس رد دننا وتیم .دننک لسحت

 هدرک باختنا ار هتشر نیا مود
 یلامنیس هسردع ملیید .دننک لایئد

 .دراد مود ۶ لوا هجرد ندنل

 ناب وجشنادملیف لا وبتسف
 لاوبتسف لیروآ ۳۰ ردهلاس هبه

 رد ناهج رسارس نایوجشناد ملیف
 .دوشيمرا زگر ب ندنلیلامنیس هردم
 یا رب روثک ۳ زا ملیف ۱۰۰ لاسما

 . هدش باختلا لاوبتف رد شیابث

 ار نابوجشناد ملیف لاویتسف ربخ
 .داتسرف مهاوخ ناتبا رب ادعب

 رخ

 7 هایس ۱۱ هاتوک ملیف كي ۱





 هنابا رگ یجصه تالبات

 رد «ادناسكينيمود»

 دو انتعا لیاف

 « و ره لابئد»

 رد تسا یرتخد یقطاع و ینج

 ۲ هتشا هلن ۶ _سح ک هناتسا

 هب ار شدوجو یضس یاه هبرجت

 با هبشاح هد و هلیک سا
 -یهابتهب زین یهاگن «زتاپماک انیت ۳

 ٌت هک یناهمد سنج یاه

 لو دنایم « دنتسه رتخد نیا

 دوب «فدها# ثاب

 , هبنتکی» یو اه

 ۹ ی 4 وب

 اس ام یاهملیف

 بلیف طاخ ه نر هتیلح

 ملیف 4 ۱ از اح مه

 ۳۳2 تا یمااق میاهدرب داپ

 ا و هخ یلیخ

 س رب ِ س یلیخ و پ

"۳ 5 

 هبنشکی ۲

 هکلباهلیسول»كي هن سکس , «یننعل هبنشکب . هبنشکی»

 "۹ " هصخب و .س یعامتجا

 ق عاملاتحت تا یاس

 ٩ جون مت منس

۱  
 یاهنک ه س مفاو رد

 تس وحتج نی اهاعتا و دوب

 یک مایف !تیطاشلا

 - مس ِ ِ

 هرظن «طقن یمامت رب





 رو یا رب

 1. .هنش دی



 ر ج۱ ی یا رب هک یدزد + دهد تاجن ار رس

 كب رتیمد هزات میلیف
 ش دهاوخ هال دن ی

 ۹ طسوت دناب زبج روم رجار ک یم هیه 3

 ۳۹ 2 ! هدنیآ همهن , كبیروکبرک
 لیف رد ار نیورام 1 8 2

 نلارباب .! دیونب هفراعم باس یزسچ مدآ هک دون ده یا ل
 ن | یامنیس یاههراتسو زا یکیوتسا ؟تیمساسلداع وه بوم ج ِ ات "۷ ۹ تع ف تیر با مان هک سنک ی م افتکا بلطم نیمه

 و ِ ۷ماخ ٍِ ۷ یتسلش سل هس
 سسک هانگ تشضهلا میسا هب تسا یدولا رطدلاس ۱ زاب مهشنیف نل رسا ِ, 7 ِ ۳

 ۳ الا مین - باس هدجح ۳ ۷ رایت
 ك ناتمشچ شیب ؛ تسا هدرک زان امسس هب نون زبولت ۲۳ نا 6 وه تیعص زکب 



 تلب الاح ۲ « انس نامرهق » البق

 ! اهیسروهشم ةشيپرنه
 دوبردپ وار

 ۴ ء و رغال مادتا کیا ناو

 اس رد «رسپسا# , دوب رادروخرپ

 ۲ لاتبا یانت نامرهق ناو ۰
 ءافر دارا رتتسرت

 ۳۹ت



 ینوتتآ تاکسا» یارب ! یناکن لر نک شف گی زاب 9 ت

 تیاده رد لساد ی یساورود* تا ل ۱ ل زا !نیت بن ون  دیم حیصو «هبداوگ  رناه» ۱ دهد ی

 «یفوس»



 دالب هس نیا نداد رارق اپ

 یرگید زا سپ یکی هک مه یولهپ

 نیا درذگیم یچاشامت رظن دم زا

 هک دیآیم دوچوپ وا رد سامحا
 بیقعت ار وا و هدش دزد هجوتم كس
 شدوخ لر ثاس اجنیا رد . دنکیم

 هنلا) تسا هدرک یزاب یبوخب ار
 بلیف مقوم یلو (یچاشامت رظن زا
 یرگیدروط نایرج « هنحص یرادرب
 هناگ ادج روطبنالپره نوچ - تسا

 تسا نکمم و دوئیم یرادربلیف
 نيب هیهت هلسا رد هک ینامز تدم

 «دنچ ای كي هب دراد دوجو نالپ ود
 زا دعب هک ینعم نیدپ دسرپ زور
 اب تقو « لوا نالپ یرادربملیف
 یرادربملیف هکدشاب یروط تیعقوم
 لوکوم رگید زور هب ار مود نالپ
 یرادربملیف مقوم هجیتنرد دنپامن

 دوجو كس لباقم یدزد مود نالپ
 . دنک هچوت نآ هب هک درادن

 یاهداس راک لوا نالپ هیهت

 هدافتسا هشيپرنه كي زا نوچ تسا
 قباطم ار شراک وا و دوشیم

 ماجنا نادرک راک تساوخ و ویران
 اد مود نالپ الاح یلو - دهدیم
 اسب ایآ ؟ درک هیهت یتسیاب رولمچ
 قساطم هک داد روتسد دوشیم م

 سس "_ ۹ تا

 یتمس زد ملی

 هکت یسخ ثاس

 اس َت ی

 ی

 بلآ و ادص ندینخ تب تنسا

 س :.-- ضدو

 یشیاب تشوت ندید شسپ
 و دودیم نآ درطب و هدوم

 رب .- دوشیم جراح ملیف

 3یچانامت نوچ 7

 شیب شپ اسحا بو

 هج دی ایم

 هکیلاحرهتسا ۰ بفرطب

 هکت رطاخب كس ن تعیتح رد
 نیمهب- دوبیگسرگ مقر و تنوگ ِ
 یاه هحس و بیفعت نالپ بیترت

 نامز و تلاح یاضتقا هب رکید
 ه«ذش دیف ویرانس رد هک یسوصحپ 5

 - دوشیم هیهت

 هجیتن «پلاطم نیا هب هجوت اپ
 ره هیهت یارب هک دویم یریگ
 یور زا ارنآ هک تسا مرال یملیع

 یارب . درک یرادرپملیف ویرانس

 ملیف اپ هداس یلیخ ملیف كي
 تیمها یاراد دایز هک یگداوناخ

 ثكي هب دوش دیاش , تین یمومع
 رکا اما « دومن افنکا هسالخ هتشون

 یور هک تسا هیهت تسد رد یملیف
 ملیفهاوخ « دوشیم باسح یلیخ نآ

 : یناتساد اب و یریضت « دنتسم

 لماک یویرانس « نآ یارپ یتسیاب
 هجیتن نینچمه و تشون حیحس و

 راک ویرانس هک دوشیم هتفرک
 هپ هدزک رتناسآ ار روتامآ زاسلیف
 دیامنیم مک شلیف هیهت رد وا

 یتیاب ویراس نتئون یارب

 تقد یلیخ و .دینک تمحز یلیخ
 شزرا تمحز نپا اما , داد جرخپ

 یژاسلیفراک دناوتیم و دراد ارنآ
 تروسب طقف لوا هلهو رد هک ار

 یرنه راک كيب , دوب هچیژاب كي

 . دنک لیدبت زیمآتیقفوم
 یگتسب « ملیف كيیرنه شزرا

 رد یاهعقاو هنوگچ هک هراد نآ هب

 . هوش تسیاکح یملیف ریواس
 نتشون یارب رعاش كي هکیروطن امه
 هداضتسا هملک» زا شدوخ ناوید
 یولهپ اهنآ نداد رارق اب و دنکیم
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 یا نمم هک دیارسیم یرمت مه
 یارا و دیاقع هدنناوخ رد تنل

 بو ۱ ن ار هداعتتس

 راسیم یملیف مه یونهپ
 و دو و تب اعع ک

  تحت هل محس *تناا :سضیقخح

 دیآرسیم»# یرخید شور و هث
 وجوه ,یتبسنامهب

 « *تس ههسیوب و رعاش یار

 ممه تبس نامهب دراد تیمها

 تسصها زاسلیف یارب *تکرح

 مخحرد تک رح تقیفح ر

 الوصا دفشابیم زاسلیف یارب هبلک

 تک رج یدوجرع اپ یریچره
 و ی دنز نا رب نان دنک ی ی 4

 هولج شندوپ هدنز و تیدوجوم

 نودب و هتفخ هخیاهچب ان دنکیم
 نیا نینچمه . دشاپیم تکرح

 دوجو مه تاباویح رب ساها
 هب تقوییح زارک كي ۰ دراد

 هک ز دناپ تک رح نودپ هکیدوچوم

 یشین كي اي و هدرم ارتآ دیاش
 ترادنیراک (دنکیمشرف فرصمیب

 زادتکر ح یاه زیچ لابند رتشیب و

 تایحساش تکرحنیاربانپ . دوریم
 نادناو تسا یلوش عونره یگدنز و

 هک دنیبیم یئایشا رد ار یگدنز

 . دننکیم تکرح

 هدزتمب تکرح هک تل ترد
 اما دشابیم ملیف كي باصعا هللس

 یفداص نداد رارق هکیروطنامح

 نتخون لیلد . مه یولهپ تاملک
 یولهپمه تبن نامهب تین باتک
 لیلدیناسآ هب تاکرح نتشاذک مح

 . دوشیمن ملیف كي ندعآ دوجوب

 مزلتسم مه تکرح زا هدافتسا هچ
 تسا یرگید فلتخم تاکب هجوت
 كمك تکرح نایب و تب هک
 تاکت نیا زا ینمب . دیامتیم

 تسا نکس تیمها یب و كچوک
 شوع ار هنحس یلصا ینمع یلکپ
 اب و دنتک بارخ ارآ و هدرک
 لاک دحب و هدرک لیمکت ارنآ
 . دنناسرپ

 ملیف كي رد « لاتم روطب
 ینادنزكي رهش نادنز رد « نرتسو

 مکح یارجا رظتنم هک تسا هتشن
 لخاد ۰ نوریب رد و دشابیم مادعا

 4۱ هحفص رد هیقب



 ! ایلا رتسا ...9قشع و نان

 هبتاکم اب جاودزا رسدرد
 هینعا س هدجعماتم

 میلت ,ایلاتیا یامنیس ردقه ءایند رد یئاسیس چیه لاحبا
 زکرح هک اهیئایلاتیا .تسا هدوبن «زوردم" مسادپ یریچ شوحتسد

 رابکپ هاگ دجره ,دناهدوبن ملیف دیلوت دحاو دمكي میات تبان روطهب
 یصوصخبعون نتخاس مقاوردو دناهداد نانت لابقاملید ساخ پیت كيهب
 دنامدرک دم ارملیع

 لاوحاو عاسوا ربجهپ .تسهن اپ دحرد «اهدم نازا ین

 یامنیس كنجرا دعب «مییلائروئن» ریظن) دناهدما دپدپ یعابتجا صاح

 تینهب افرص هکدناهدوب ییالقنا یئاهدم گید یعرب (ایلاتیا

 تیقفوملامتحاهک ردقنامهو دناهدش هپرجت یتراحت یاهیروریپ هرواسب
 ریظن) تسا هتشاد دوجو مهاهنآ یماکان ناکما ,هتفریم اههبرجت نیا

 نیازا رگید یاهراپ اماو + (ینایل اتیا «ینک اپل یاهنرتسو تحاس بح

 ود یکی رد اهیئاهیلاتیا زأثم هدنامدوب ننعت روجخپ دحرد اه رس «اهدم
 یاهکتعآ مان ؛ناتمان هک دناهنخاد رپ یناهملیف نتخاسپ ریخا لاس
 نامه هدنناوخ . مهنالوا هتیپرنعو تسا هدوب زوررلویپاب و بربحم
 اهیکز ات یئایلاتبا نازاسلیف ,نيا تازاومسپ هکنآاپ ,زور قفوم كهآ

 نیمزرس كي رد ناشیاهارجام هک یئاهملیف نتخاسپ دنا
 نیمزرس نیا تایصوصخرب دیکأت نسن .ملیف متر دردگ ی م هناکیب
 یملیق زا درب مسا دوشیم لاثع پابنم . دخرچیم دپ ابیم اجنارد وا هک یتیعفومو نیمزرس نيااب یئایلاتیا درخكي ههحاوم تیبیک .لوحرد
 یزیچایوک شمسا و درک یزاپ اکیرمآرد ینایورتسامولچرام !ریخا «*
 «ایلارتسارد یرتحب» شیلسا مساو مدش بلطم نیا نتشون هناهب هک یملیف نیمه ایو ۰ وللاپاپوکور : منکیم یفرمع ارمیوخ* دودح رود بس
 ایلارتما رد شیاهارجام هک «اهلک ءزجسم» مسا هب میدید یرکید یئایلاتیا یدمک مهلبق یدنچ هکدروآ نامرطاعمب ملیف ییاو) تسا
 (تعذگيم

 هیمانتتخا ملیف , شیلسا ماناب هک «هباکماپ جاودزا رسدرد# اعاو
 ی«زیرگ» اراکشآ .یدمک ملیف كي ناوضهپ .دوب رین نارهت لاویتف
 یاهراپ ,یدمک پوچراچ رد هکدندوب یئاهملیفو دوب هدش باب ایلاتیا رد ناشتتخاس هریخا یاهلام نیمه يط هک یئاهیدمک عون نآ را تا
 لتم یئاهملیف ام ,اهیدمک پیت نیازا) دتتشاد هدنهد رادنحو یدافتنا و یلاجح ینحل لاح نیمرد هکیئاهملیف «دنتخاسیم یسکمع از رسامع یایلاتیا یعامنجاو یداصتقاو یمایس طیارشب طویرم یدح لئاسم
 ۷ هلوق ,هناب مهمویب» و الوکسا ءروتا «یلایاتیا كم تداحا
 (. مياهدید نارهت رد ار یلچیئوم ویزام «فرشزا عافد و یرادنوچرد

 یاهبدنک عون ناهپ تسا یتککزاب عتاورد *
 یصوسحو تیمحامک و هاتوک یئاههژوس هک ۷...و قتعو نان* یبیدف
 یضوت زا یناههناشن سوملم یاهنیعفاو زا دیعب یلهلساف ردو تتشاد

 ءارمح یزورما یاهیدنک تراجو یردهدرپ نودب مدوب یدمت

 مداد نان یلاقا
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 جاونزا رسدرد»

 یشان مقارد .دهدیم ناشن اهبنمک ناب ملف نیا هک یتءاقت اما

 حاو وس .دناشویب ارهژوس فعم هتسناوتن مه *ایما

 ءاب یدمک كي یارب یبسانم *زاغآ هطقن# دناوتیم هفنیف
 ءزادرب«رهب «عورش هطقن» كي دحرد اعقاو هکنآهب
 میکس «یناتساد یانبریز» كي ناوضع هب هکنآ

 رگید هتسویپو مکحم كيمک متو دتک شودرب ارملیف

 . دوشن

 تاظحل یرایسبرد «ایماز* ملیف رکا رطاخ نیسهب

 وترربلآ بچلدو نیریش یژاپ هزات هک ) نسریم رظنهب

 بن (دعاک یم نآ یزیگناذالم تدشزا یدودحات اهاج

 ج یاههئداح ددعت مدعو «ایرپزا هژوس هنایشان

 ۱ لصا نیمه یور ,تسا ملی

 3 دادعت هکیاهنحص نآ ریظن «دنراد یعازتنا

 ح اراهاضاقت اهنزو دننکیم صقر یاضاقت هزاوقیب نزهس

 مر رد المراک یرگیپسورهب طوب رم هنحسایو .دننکیم در
 وکنوس ور : تیراس ۵ اپماز یجیئول نادرگ را

 ی 0 یتنوتودلآ ۰ رادرملیف 8 ینویچیپ وربیپ : تیزوم ۰
 رس ۱۹۷۲ لاس لوصحم ۵ یراک ولتکه یناج هدننک

 عد وسوت ربلآ نارگیزاب ه سک یناپمک زا حب

 (العراک ) هلانیدراک ابدالک

 ی ی

 نویسکآ یب و مارآ «یسیلپ» كت

 ۱:۳1 تولک

 هلاراهجو لهچ هدننک هیهتو نادرگر اک 4 وک ابیجنلآ ماناب

 راسلمف كابدا ونعهب شلتتم هب رحن سمود «تولک « هک یناکیرمآ
 قرط زا ۰ (میاهدیدن زونه ار «میقع هتخافل وا لوا ملیف) تسا
 .۱لماک هناگیباب قشع» : لثم یلاهملیف) تسا هدوب ناگیلوم یاهیلیق رثکا هدسک هیهتوا هکارچ , میتسه انشآ «ناگیلوم تربارلا یاهبلیف
 . "هلی یالاب یکیرات» . "روالک یزید رارسا» . دلفم غرم نتشک»
 .میرادب «ناگیلوملا زا رثاتم یدایز دودحات ار "لوک اپ رگا دون دهاوحن تسردان «یهاگآ شیپ» نیا دوجوابو (۷بش همیث رد لادجا و
 یربثات ؛ تسا یداعریغ و هرظتنما یملیف نچ كي دروم رد مک تسد ؛ک ییا و تسا هنفرگ ددم یساحاو یفطاع یاهدیک ات زا زیچره زا شیب ,یسیلپ ملیف كي تحادرپ رد وا مينيبيم صوصخب هک ارچ
 داگیلوم هکنآهچ .دنکیمتباث ییوخهب ؛تسا هتفرگ ناگیلومزا یو هکار
 اههبالاب رتشیب شیاهملیف تخادربرد هداد ناشن لاحبات هکر وطنآ زین
 .دهدیم تیمها یفطاعو یسح یاهنخاسو

 دوویلاه یمیدق یهاگآراک یاهملیف دابهب ارمدآ ,دریخیمرب هدشگ درم كب یوجتسچهب هک یهاگآ راک هرابرد یناتساداب تولک
 میم زیامتم یزورما یاه ۷یسیلپ» زا مهو یعیدق یسیلپ یاهعلیف زا مه ارنآ هک تسا رادروخرب هژیو یتایحوصخ زا ملیف یلو ۰ دزادنایم
 زا یناثن ملیف نیارد یبیدق یاهیسلپ فالخرب هکنآ لوا .دزاس
 هدیشوب رد یتشوک چیه صوصبو تسیل یفاتساد یاهیگد چسب
 یزادرپ تیصخخ زین .دونيمن هداد حرعهب لناف هرهچ نتخادهگن
 روخ رد یاهلصاف رد ارلیف یاهمدآ ءالوک اپ هدنک دعانسو هنا واکق مع
 رارق یسیدق یاهیسیلپ یاهتیلک و یحطس یاهرتکاراک نآ زا اتعا

 ۳ هحبس رد هیقب



 «یفاپ میکح» اب لنب ۱ وهکتفک
۹ 

 شاب هتشاد یرنه تیلاعف دناوتیم

 یناک هب رجت هنیمز نیا رد دچ ره

 رد یتاتیامن ی ازگ رباپ یلوتشاد ۱

 ادصتسا هک داد ناثن هسرنع

 -ود بلغاو دراد اریگشیپرنع ۱

 ؟نا یاحب هک دندرگیم داهشیپ ۲

 رگیبار دوخ دهد همادا لیصحت

 ابا دیامن یفرعم اهنادرگراک ز ح
 )لیست زا دوبن رشاح زکره وا

 دلکپ تس

 رارق دنع زا یپ «مارالد#
 ملیف یارب یسسای ثامایس ۷

 , ربخ دنچ پاچ اب و «الطراثب ۴

 هیهت دنچ , تاعوبطم رد یسکع

 , دیتک دوخ یوب ار رکپد هدننک

 ار لرفط - هنانف یاهیلیف یدوژ





 دل دوجوت پلاج رایسپ 5

 مسیف یبردیپ یاهن ِ

 و تسا هتف . ۰ روح بودجم ار یچاش
 ماشخ نارگیزابتادهرد یفطم
 هک .تیاژامتما اب تو وصت ناوتیم ایآ . تسا قف ٩

 دوم كم رصان زا ریفب 5

 اشامت دایز .تاعقوتاب املص سا اپ تناونیم یک هچ ,

 4 هی ۱ دراد اج روطنیمه .

 ۱۳ حریا و ناجرم بوخ
 انتاس 2 , دوش دا

 ۳۱۱۳۹ نیوزق - یناجیلع

 یاهتسژ و یصوسخ ءاگ اراک

 نسیکنس و یدج یامنیس كي یاهنوگب «تولک» رد

 رتمکو  تسا هدوب ۵۰ لاس بوح ملبف هدزا یکی ك نود

 هنفرگ رارق نارظنبحاح قیوثتو دیلا دروم دح نیدیات

 تس س تفرسژا لبف - ملیف لوا تمسق هک دون ننارب
 و میشاب نیبعفاو ینسارب رگا اما میراد لویق الماک ارننآ
 تسد نآاب ملیف نیا نتخاسرد هکار شنارابو یردا راک

 تتشاد میهاوخن راظننا وازا نیازا شیب - میساشب دناهدوب

 یردان راک دیئات نم اع .تسا هدنک عانقا زین دوخ نیا هکسلا

 براکر د ار دوخن سوصخم ساوسو نینه هک میراد زی ار و
 . دیابن ظنح زین شیدعب اه

 دنوشیمبوحم نامروثک یامتیس یادرف دیما وا لاتما و یردا

 ۱ . داب یمارگ

 تساهتفا تسد یمیلع قیفوتهب لک آ یاد نتحاساب هسک

 و هداد تاج دوح یاه دادرا رف بوج راهج

 تسا هداد تعسو یناهج یایسم ث

 یعون یاراد هک تسا ینادرم هلمجزا "لک آ شاد میلسل

 تسا یسو یبوخ درس عفاورد متسر اکاک و

 دنآیم كنچب ینارگ یلبخ تمیفب یدب 2ل رم

 هداد دلامغ و جیهع یتلاح ملیفهب هدا زد نم رابدنتسا كاب زوم

 یئایمیک دوعم لک آش اد و تیاده .ةداح لک

 تسا یسراف یاییسو یسراف تلیدا رد ینادواح

 یسابع اضردمحم - ناک رسبوت

 یو رب - ردات

 ۶  یو و هل 4 : ۰

 ن ۳ ؟هف رط مودک زا ههبج هار

 تو یملل وچاشامت یارب
 وز دن یه ِ ۳و و نی ۳ دوس تایمک یاهت و ,نیماشم

 نودبهک تی هننخ رطاخب , ملین

 زیلول» نیب باخت روطب ؛ملیف یلسا تیصخش اب طابتر

 رطن زا هکنآ زا شیب «كينرلک»

 ننس هابتشآ  یناتساد شزرا
 هنشطوبرم ناهب یلیمحت و بج

 هلصاحیاه؛رحام و مهاب اهتیمخش

 رگتشوررب عام زظنهرون - نآر

 تیحس یتمالس نداتفا راطج رطاخپ

 كين راک رسه تخپ تس هرایرد

 . نآ هماداو

 یروتخاضردسحا -- زا ریش

 ۲۳ "دنس



 سیرادو نارمتس فقوت کد طقف

 شا نر
 ۷۳۷ گنشوب تجحوبمح



 5 رس همان زیزع تسود

 تایهت میدناوخ ار امش روخرپ و

 امش اما زاب دنچ هکلپ

 زاقحتسا و دیرهد همالع رگ
 . , دیهدب رظن ینایرچرهب تبث ٩
 دشاب ملص طرش اش رظن

 عن ای لئام رکا هک دیتع

 ۳ ِ ٩ ضا رتعا نادب تسن ۰ دهدیمن ققو

 شنوخیعیطم ككثم رسان . دینکیم
 هک هدوپ ی وخ یاح یروتادیدناک زا سایس مودهزوپ رب 1

 و درک یریگ «رانک مود شفت

 هکلم

 زن اهنآ مان هدنیآ رد « دنته

 هب اج نیمهب . دش دهاوخ هدروآ
 و میهدیم همتاخ نامدوخ تحب
 ميهاوخیم دوخ ناکدنناوخ هیلک

 دوخیلاسرا یاههمانرد هک

 منابیز هکلم ناونعب ار رقن هع
 دنب امن باختتا

 باختنا تسانسب جیاتن نیرخآ

 ن (گ ب . 6

۳۷۸۹۱-۳۲۰ 

 (رفنادمم مجنپ نابایح جاکر همایزآ نابیح

 برس هیت ساک

 هب هک ۷رفاک)» ملیف یهدنزاس هلگ نودس ۷

 ییلتحب هام دیج سا هتشادل ۳ و

 یوگتفگ و ثحب زا دعب 4تن هتحاصت ۳

 نا رک ی ۷ ِ کیم

 هکیلاحرد .دش دها هخ ۱ناع ون را ره دصتنه ِم

 ها وخد مه شورف ننا صصن " رفاک اعم ی

 با داش نآوتع مه رقن دنج بدمل ب

 یاهدروحو دصیس نا رهن رد "رفاک شور هکنو

 یدرو ابا كن ٩ ابو زا زه «هلگ تس

۳ 
 گی

 یا

 ۲۰ دودح

 و تیرانس
 نیتس ۰

 دمحم و
۱ 

" ۳ 

 وهلسح واب تسا هدوس هدنک عداف هتبب ره

 یلو دهدسن یور یراوگا هثداح رذگهر د

 * دی ی ع# ملیف هک

 ام

 هج ث ۹

 مییف تفر دعاوخ ناهنسا

 1 مه هک

 هلیبح بم ماح وشی +

 و دنمشوه اعم رف ۱ فثیشبج

 ِ بیجت دیحا»* ار ملیف

 تسا هتشول



 قیاس

 ۹ ۳ دما ین ۳

  هقباسم رفن رازه دو

 م ت م یا هح ط حس یه ها

 میناوت هکنیا ههمان هوبنا رطاخب هک تس
۳ 

 دم شف _ سرخ بس ِ_ك ممحش ۳

 اه تسا ءدش ءدب بارز ؛ تسن ردپ نادما
۳ 
 هتباسمساب هقبام رد هدننک تک رش هک

 تسا ۰

 بها وخیف عمار هفباس,لوا هتفه هدن رب رعن هدجههدنیآ هتسه رد ام

 است راع یگتفهزباوج ۰ تشاد میهاوخ هدنرب هدچهام هنفه ره درک

 . ابنیس زل طیلب ۱۰ و بانک دلج هییوندوخ ود « تعاس كب
 

 ب هدزیس هقباس . میتشول ی د هک هنوخنابه

 . دوبدهاوخ هتفه هدز هرودرح و تساهدش میت هرود

 وخ قیق هکبتروس رد تسا مال هنکن نیا رکذ

 انعتسا اف لاس هک ۱! یقلاسس هتسشا راب هک تاج و مان سح۷ متفه هنفه ژاغآ تانبا تسا یدرون ایا كيب و یاهملیف زا « ردگ یهيلعب ثالم ۳ رج
 نا ریایامسسد هرک اب نز ملیفا هک نودب رف هتخاس سلوا - دا
 [آ من هرابلتآ و رحس نادرم یاهملیف رادرهلیف به, دوشیم یفرعم
 نا مه اهنآ لوا شقن رگ زاب هک دی ربب مان ملبف هدزیس 07 9م یخ عرف خآ كاوع یلوا ب ۰
 بر : دشاب هشیب رنه هراتس نیرتفو و3 )کیس را

 و رولنبات تبازسلا تو هاب تای دام ۹ ی اب « اتیس دیدجو رثات رند گن زاب -۱ .تسا نا ربا یامسیس

 و یربصن هدبرف تک رش اب دمحا شاه اب و ننزب 22 ا تسا هدرک لک شراک للحم
 رویقداص رهجوسع سا.

 «ناینصا# یدجم یفلعصع : جا رطع



 نادنم ره یوداک ناگ دنرب

 میپ مادقا هرامشنیاژا
1 28 ۰ 

 اییملا -اکسوت - داگ راساب - : سه علم هک هنوز
 : : رک و ۵ هر ۳ ۰ ولتو امنیسنادنمرنهو ناگدنناوخ

  ج یوداک رنه و ملیف ناکتتاو هزوریف .قرش - تلف وخ رچ
 یضعی هتملا , نداد زارق هلجم رتفد

 کتو امییسنیوپارد-انادنام- [ عدد دم سس 8

 ظفاح .اناید ...و

 رابگر

 ۱ 1 بن ۳ ۱
 ۳ اب

۳ 1 2 

 سس
 دی

۱ 1 

۱7 

 امنیس نادنم رنه

 مناخ (یمیطملم) یراسزا یتیاور دومحم یاقآ

 هوتو رورهب) نارمهتزا یلادک رهچونم (نیدرف) ناهنمارا

 یتیاده میهاریا (نازورف
 صن) ن ایدومحم زیگنارهم (یمئاخ ابیرف)

 ِ هص لامج (یم ترصس) لیبدرا زا یتیرش 1

 ب (یالسونم دمحم) نارهت زا دومحم ریم دوبحم (نرآ
 نارهتزا ینابرق سابع(یمتاح یلع) ناهتسا زا و

 نا رهت ملیفیناهج هرا ونشج نمتسخن یالطالالب هدن رب نام ةاب انر (راتخمیقت) نارهت زا یتیاده هنازرف (مکک

 (ثالادب) یللملانیب نیدقتتم هریاج هدن رب ممنح سوریسااینرهپس) نارهنزا یدروادخ سابع (قوئو رهچونب)

 درم هثیپ ره یلاع یراب رطاخب هدش نیست قاب (ناچرم ۳ نه فا (اشرگ) نتابص ردنیزا

 (هراونشج یرواد تیه دعسو) 11 ویاتین زایمظ مج ناوغرا) ناهضسا زا یدروهللا

 يمس) نا رپ نایرق تر( نر 0 5

 5 ده هداش جربا (یماظتنا)تشر زاهدازفارص یب

 اژا یشرقت اریمح(دیفم سهب)دهش زا یبشاه نویامه (یرداق
 (رهولین) نارهتزا یدیواجمشاه (زانهم)هیئاضرزا نایریرترظن

 ا راههتیمه اضر (ن هدجاسخرف) رطق زا یناخساق

 ورهب - (نیهش) نارهت زا رادساپ هناورپ (نوبابم)

 (.دازیلع نیمیس) مقر

 اردو یساکع وی ۵ وتسآ

 روشک نادنمرنهو رنه و ملیف هلجم ساکع

 نفلت كيتنالتآ امنیس نیزنب پبزا رتالاب - یولهپ نابایخ

۳۳۹۸ 

 دیرفرهچونم بیموص» هناورپ - هدازینف زیورپ
 یوفص تمصعع قبال دیشمج -زرواشک یلعدمحم

 دازآ رهچ - نایسک

 یخادهچرف دیش ؛ نت كبزوم

 یئاضعم مارهب : نادرگر اک و تبرانس
 یرهاط دیراد : رادربملیف و هدننک هیهت

 اماروناپ : زا شخپ



 دخت زا شب نسل ر + یوسنارف طاترا» ملق

 ونشح نسیلوت هیحاتقا همانا تیبا زب ملف

 ,ضحایلع هاگشیپ رد و باختتا نا رهت ملیف یناهج

 رد شبامشب ناريا یمارگ یونابهث یولهب حرف
 .دهآ

 امنیسرد طقف هتفهنیموس زاغآ

 دنکیم میدنت 9 سامی ی

 یرودنانرف .وکنابول ینوت. نمک اه نیج :تک شا
 ۱۹۷۲ راکسا مهم هزیاج ۵) هدنرب

 لاس ملیف نیرتهب 6

 نمک اه نیج لاس درم هثیپرنه نیرتهب ۵
 نیک یرف مایلیو لاس نادرگ راک نیرتهب ۵
 لاسوی,انسنیرتهب ۵
 لاسژاتنوم نیرتهب 6



 هرابودیمالس
 ۹ یو و هداد ینانا راتفر كي

 دهد ناش ابیکش یدرم از
 » رهق هک ار یتاظحل لوریاش هتیلا

 متتفه « دناميم اهن شو
 « نر «تاظحسل نیا یط و

 و ددمتم قرط زا ار یو یحور
 .حو هب ؛ فلتخم یایاوز

 « لعتسع رگاشامت هب ۰ ینیمو

 رح یئاهنت تاظحل لراش , دزام

 یاهملیف یاشامت اب شاهناخ

 شرسع زا یو دوخ هک یگناح
 مگ شریو - تنا هدرم هک

 ی نیا و دزاسیم یربس ۰ تسا

 تهج لورباش هک تسا یئاههار زا

 دراش» هودنا و مغ ساکمنا
 لراش شقن) دیوجیم لسوت

 دنک یم یزاب *اوسوشود لتیم#

 یاهملیف رد نیا زا شیپ

 «اوسز نلآ» هتخاس < 33
 ریاش دولک هتخاس *افویپ رسمه#

 : (تسا هتج تکرش

 رویح) *باسقارد لوراش

 ۸ هک اریاهدننار و دیک

 ناونع هب « تلف هدناسز لتق هب ار
 دافیا زا یو فط «هسط» كي
 یلیدعت هک تنآ ؟دید طه نا

 یمنم یاهیروادشیپ و تاساحا رب
 ماط رتکاراک هب تبس نارگاشب
 0 ریغ و هتساوخان هک ملیف یقه

 - تلغغ و هحمام رثا رد طقف و

 : تسا هتنک ار یکدوک « یژزو

 تیاسروخ ناج.. زنومیس نیج
 زیل ول انتت . زتی رج دیول .زنوج یلرش

 تیتر 7 «زب نایملل وصحم

 « سکو رب دراچبر » رثا نیرتهزات
 نوچ یناهملیف قلاخ

 « یرتنگ رملا» و « اهیاهفرح»

 «یگنر - پوکسامنید»

 یتیواکینوم -یدروسوت ربلآ : تکرشاب

 ره زادعب در۳۰ بره - ۵ رو : اهنناس عورش



 د هدروسخ تسکخ ینز (نازارام نیتربل# یعقاو تشن# رس

1 

 دوشیم هداد شیاعن ریاعا امنپس رد رابکی طعقف ناربا رد ملیف نیا
 دش .دهاوخن هداد ناشل یرگید یامنیب چیه رد نآ زا سبو

 عوس لاس ۱۸ زا رتسک ساخشا یا رب ملیف نلا یاشابن

 تسا

 رسنپسا داب

 . دنته هثداحر

 ملمفو رل و : زا لش

 یروصن رم نسح : هجرت

 ناریارد دقتنمو دقن

 رد لیصححل ماملا زا سپ ۰

 داهشيپ هباب "زویکاریسلا هبردم

 ار «یگدنز و ملیف» هلجم مدوخ

 رسشنم ایز یاه رته هرادا یارب
 نیا و (۱۳۳۱ تشهبدرا) مدرک

 رد یکینکتو یفقیفحت هلجم نیلوا
 رشته لاربا رد هک تسامسیس هیمز

 مهب یاه راک زا و تسا هدش
 تلعو دونیم پوصم ميناعولعم
 نیا ؛ مدادن شاهمادا ارچ هکسیا

 دمآشیپ هنیلفومالفن هلئسم هک دوب

 «انهرنودب رفا هدهمب هلجم راک و
 تمدخهمناخ زا سپ . دش هنشادذگ

 اجنآ رد - متفر اپورا هب مان

 و میات دوجچ یالجم هجل المع اب

 دننقالعیسایس لیاسم هب كابوزوین
 نسن متشگ رب ناریاب یتفو مدخ
 دفن و رنه هب عجار ییلالعب .دداد

 هنوخویسودرف تالجم هپ ناساد و
 عجار دیآیمن مدب هک متفگ اهنآب

 بپسیونب زیچ مه یسایس لپاسم هب
 ماغدا اب سپس و همجرت اب ادا

 راک نیا هیرشن دنچ زا ریسفت دنچ

 اههنشوننیا دعب و مدرک عورش ار

 ود ات و دمآرد رظظن راهلظا تروصب
 یاه ریش یسودرف رد برم لاس

 دروس یلیخ هک متشونيم یسایس
 بنحنورج و تفرگیم رارق هجون
 ۰ دروآيم شیپ یناه

 « داتمابل» هک یاهرود رد

 ریبدرسنه دمآیم رد هلجب تروصت

 ردو مدوب نآ تاییدا و رنه هلجم
 دوب نیا نم ششوک مات هرود نیا
 نیگس هنیلا دشاب نیگنس بلاطع هک

 مدرسم یارب هک موهنم نآب ه
 دشابن كرد لباف

 نا رد هک یناک هلنج زا

 اش وههتشاد یراکسه نم اب هرود

 تبسش و یمراص ناروپ و یماسح

 نم هیصوت رتشیب و دندوب دمحالآ
 انایلب ار دقن هک دوب نا اهنآپ

 دباب تسا مدرم هجوت دروم هکنيا

 جراخو هنافرلعیب هک تشون یرولع

 . دشاب یصوصخ شارغا زا

 دراد همادا



 یروتامآ یزاسملیف

 ز هرجنپ هک رهش نادیم
 مدرم « دوشیم زاب فرط نآ

 .هراد هبوچ ندرک اپرب و كارادت

 نادنررد زی شکچ قتقت یادص و
 داد نیبرود , دوشم هدینش

 هب مک مک و دهدیم نان ار نادنز

 دوریم ینادنز تروص یور

 تروص نیبرود هک هظحل نیم

 ن نرزب رداک رد ار ینادنز

 ین رطب ار شرس ینادنز + دهدیم

 وجو لیلد) دیایم یئانشور هک

 و هدناخرچ (تمس نآ رد هرچنپ

 رم وس نآ هب *یرادینعم» هاگن
 و شکچ قتقت یادص . دزادنآ

 یوب» تظعاب و قربو قرز رپ
 رعن ود طقف ملیف ننارد الاح «دنرف

 دسلیفیلصا یاهژانوسرپ ۲ دیتسه

 ادننیشنیم وگتفگ هب قاطعا كيردو
 همسجم كي ناتساد «ینحو حیصا

 «بیحع یتعیارجام و دنمرنه اب

 «یفوس» مساب ینز هب ار وا هناگیب

 ساسارب شاتساد هک دنکیم نایب

 یرنه» روهشهزاصمجمكي یگدنز
 رد لسار . تسا هد انپ «هیداوک

 دیوگیم تحب درو ملی دروم

 دایم دویپ ناتساد ملیف نيا

 مهاب تهج ره زا هک ار نالا ود

 نیبه و دنکیم نایب هدنراد قرف
 تیاضر دحرس هب ارم هک تسا هتکت
 رد یشحو حیسم .دناسریم لامکو
 دوخ لد رد ار ناتساد هس عقاو

 ناتساد ,بیجع قشعكب ناتساد ؛دراد

 دل رمزا یب یگدنز) ءاقب همادا گلاب

 .دم رته درمكب ناتسادو (یرگید

 یاهطبار یواح بیجع قشع نیا
 داوک یرتهو یفوس نیب هک تسا

 .دننک هسالخمقاو ردو تشاد دوجو

 رگیدکیاب اهنآ .تسا هطبار نیا
 ادج دوجوم ود و دندرکیم یگدنز

 زگرح اهنآ قنع اما بالتدوب یتدش

 تاساحا نیادوجواب دوبنهدشلماک

 یوق ردقنآ رگیدکیب تبن اهنآ

 اد هوخ یگداوناخ یماسا هک دوب

 هتفب . ترش بسی مه اپ

 . دندومن ادیپ ار ردارب و رهاوخ

 هی ۳ - - ۰

 دقو ادعب اما ؛ دندوب لوپیبو

 ؛ یرگیثنم لضش كي «یرنح»

 دزمتسد كنیلیش جتپو لهچ یاهت
 «.دش رتهب یمک عضو .دروآ تسدب

 و دش هتشک ۱۹۱۵ لاس هب یناهج
 ۱ درم نیا یگدنز یارجام

 هئاد نان لسار هتخاس نیرخآرب

 :دیوگیم لسار .دوشیم

 شیابن هب یقيسع داتنعا نما

 كي . مراد نادنهرنه یگدنز نداد

 ملیفرد دهاوخیم ملد نم هک یزیچ
 تسانا مهدب ناشن "!یشحو حیس»
 رتشیب رد دنمرنه كي یگدنز هک
 و تساسرف تقاط ۶ تخس ؛ تاقوا

 شوک تخس مه نارگید رگا هک نیا
 یاهتیمز ره رد دنناوتیم هدنشاب
 ننارد مهاوخیم نم .دنوشب دنمرنه
 مرادرب رنه زوعرم زار زا هدرپ ملیف

 دم رتهثكب تیقفوم هک مهد ناثنو
 ماهلاهب یگتسب دصرد 6 ات الوبعم

 تمحز هب یگتسب هیقب دصرد 4 و
 لعحت تخس تابرضو «تدیشک دایز
 «.دراد تدرک

 امنیس رد طقف

 یلوبر
 لوک. نویویر ولکن رخ

 یگنز بند هلماگ ییروم .نواکن رج

 طقف یراکهبتو تیانج شاداپ
تسا منهجح یارب هرسکب طبلب

 



 یاهامنیس هورگ هتفه نیا همانرب

 - نوفسیت -لاتسب رک  باتهم

 . دارم - سیل ویسرب ء انیاس

 .اب رو.وک انوم- ول راک تنوم

 جن !راتس[.شوی راد.نوراک
 نا ریایامنیس زا پلاج و ساسحا رپ میلیف كي

 تاجن هتشرف
 دب وشانش آ اهناتس رهشرد انا راکمهاب
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 تک ر شاپ هدا ز لیعابسا هللادع یهر دنحم
 / ۰ ۱ ۷ ناک وب هتپ این» اب هنپ امن#

 نیهس . یمسر رب
 یزا ریشیتنح  یدب ءاشاتان . ناینشور

 زورفا لاسد رخ لد وک و

 صوصخم هرامش دادرخ مهد زاب

 یئامنیس هرا ونشح هرود نیمراهچ

 ناینشور میحر : نادرگر اک و تسرانس ی وشیم رشتنم ناریا رسا رسرد ساپس
 زورمجنا اضر : یرادربهلیف ریدم ۳

 (۲ هس



 -ییمایمء اب ورا. یرباک

 -راکسا.ناهیک - دنولا نا سیم اب مت سه را رم لر
 ك رآ متر رطاخب زین و تسا هدرب تنوشخ و هرهاد و نویک آرا زلف

 ( تعلق ) دیس ز هایس 9 | ساحا ملیف یاهناکس یمائرد هکیزیگناهلخ یاصفو (دک» هنو)
 ی ۳9 | راکهب اهارجام *ددرک یفلعما هار رد  یتشوک نینچمهو دوخيم

 هتفر

 ملیف زاغآ رد هک م یروآ دابهب ؛ لاتم ناوعهب .دسریم رظنهب زیگنا

 تاغرد هداوناح سیئر یلدص) ماش زیعهب طوبرم یلاوتع تاغ ود یلع

 رگاننات هپ یتحارهب درم كب ندش هدیدزد هدبا ؛ (تسا یلاخ . مود

 " رتساههیول ها هتفگه ب ,هحص نیاز دونیم لقتم تخادسب كف

 ناجلا نیب هکیاهنانشاع هطبارهب مینک هجوتابو . (!دراد «یلورباث»

 یاهلادمشوهویقطمشرتسگه چ و دیآ ی م دیدپ «لبینادیربااو «تولک
 و *تولک* كينورا هتشاعع هحص) دراد ملیف یلصا یارجام نطب رد

 ودروگنادانساو بساسرایس یرزادرپرون فلعلهب صوصخت ۷لییلاد»

 (تسا ملیف یاهلصف نرنایز زا یکی «یسلبو

 و ثایت یصل مصخد بس *لبیلادیر» بلاق رد ادنوفیج

 ب تسا هدوبن یسلات شوح رتخد شیگد دز رد رگ ره هک یتعیفنارگ

 تاشن .تسا هنفرگ ملبف نیا رطاخب هکیرتاوج نآ همه قیال ار دوخ

 .دهدیم
 صتنیب و لاک سنامروفرب كپ هتیسه لثخ ربن دن رداسلاناد

 دنک ی م هجرع

 یکی دنا:ویراس0 لوک ابیحیللآ : نادرگراک و هدنک یه

 كيزوم 60 سیلیو نودروگ : یرادربلیف رد 8 سیئولوید ,سیئول
 نا ردا ربیلاپمک ۱٩۷۱ لوصحم 08 رنرل راک :روتوب 9 لاسا لکنام

 هتیقد ۱۱6 : ملیف ینامز لول 9 رثراو
 دنل رداللاناد . (لییلاد یرب) ادنا نیج : نارگیزاب

 ینویس زلراچ ۰ (نیروگیل كتارف) ردیشیور ؛ «تولک ناج)
 ۰ (حیبنیلرآ) ناتسیرت یترود و (انب رت) ماگانبر , (لییگ)

 هرود نیم راهج ص وصخم هرامش

 اب : ساپس یشاهنیس دراونشح
 ریواصت . اهژاتربر نیرتبلاسح
 و نشح یرازگ رب زا یصاصتخا

 ۱۱ «نادنمرنه یگنر یاهولبات
 ۰ ددرگیم رشتنم دادرخ



 هتکش مسلط مايفنارگیزاب نامیرت و

 رهو ردالیل سکع پاچ - ۳ دندوب
 رسا لاح رد رفدیرف دیچم و

 رد ۱۳۵۱ ژورون «رامش - ۱
 اب دیناوتیم تسا دوجوم هلحم رتفد

 هدش لطاب ربمت لایر ۲۵ لاسزا

 عبطلاپ - ۲ دیراد تایرد ار ن

 «رییدرسخساپ» هحفسناونعهک یتقو
 اراههمان خساپ هلجم رییدرس « تسا
 دهیم

 ۲۵ هحتس رد هیت



 لاسیرنهینیشن بش نی رتگر زب
 « لاتنانیتنک رتنیا » لته رد

 ریاوح یادها تسانمب

 هرود نیمراهچ

 ساپس را ونشح
 . امنیس گر زب نادنمرنه هیلک روضح رد هک هوکشرپ و گر زب تفایض نیا رد

 هسادا دادماب ود ات رهظ زا دعب ۵ زا و دش دهاوخ رازگر ب وبدار و نویزیولت

 دنها وختک رش امش بوبحم و هدبزگ رب و گر زب ناگدنناوخ تشاد دهاوخ

 .درک

 رتفدزا ار لاس هوکشابوتگ روب ینیشن بش نی اید9رو تراک

 دیئامرف هیهت ینا ریا ملیف نادنمرنه یاکیدنسو رنهو ملیف

 نندرورف نیب - راوازس نابایخ - نارهت هاگشناد لساقم : یئاریا ملیف نادنم نه یاکیدنس

 _ تشهبیدرا و
 - ۴ هرانش -- تلوژور لوا - تلودهزاورد هار راهچ : رثهو ملیف هلجم رتفد سردآ

 ۱۰ نامتراپآ



ِ 

 هوحن رد «ن

 یلوحت زین پولک یاههمایر
 یشکلد انس .دروآ دهاوح دوجوب

 یراج

 نویناپ زا یکی رد اد

 راک هب یساسا یزک رش مقاو ردو

 ناراک ردنا تسد هنتکارپ یاح

 هج ۷ دید دیابو ۰ دنحدب كيزوم
 ۱ سا هلح رم هب اه«هدپا» نیا دح

 درع : نایدهع جریا

 اب حراخ رتس زا تسا یزور دچ
 كنهآ طبح رطاخب اهزو نیا« هتشگ

 یا رجا رارف هک یددعتم دیدج یا

 رد شیاب كب یلوقش .هتشادگ | رتآ

 تسا هراداک ...و نون زیولت وادار

 یاهوبدوتسا رد شرگید یاب كبو

 نیرتهیاب یتیگا دناهنشاذگ هد
 دبامل ارجا ار ینوننس نیا « رعث

 یلایءار زا دصب برن یاس و

 و هرسش و زاج یصضسوس

 باوج و لاوئس تشمکب

 طسوت ارچا هبورد زین سا

 .دریگیم رارق یناربا ناگدنناوخ



 ؟ هدنلاوخ ود و زاگنهآود

 رد یرمش شیپ یدنچ
 وند هک دیسر پاچب هلجم ود یکی

 اکشوخ همه زا تیلطظشوخ باح

 دمحمودمب رعش نیا ناوع *تسادج

 ... دا وخبمنلد «داوخیمنلد

 مل لد منک دب وتاب هک ماوخیم

 ورس هسنووب ل «

 ۰ هخبس
۳ 

 گ ظبفا ف ماد 

 وخ



 ۰ ۰ ۰ ۰ هددر  ی ۰ 1

 كای هزد ر وتساپ تاینبل یماهس تکرشرد هدش هیهن هک رب روتس


